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RESUMO  

Esta dissertação procura comparar a mídia exterior das cidades de São Paulo e Buenos 
Aires. Para tanto se vale de métodos e procedimentos interdisciplinares de duas grandes 
áreas: geografia e comunicação.  

O objeto de estudo é compreendido no contexto do desenvolvimento das cidades e, 
dessa forma são apresentados elementos mínimos sobre os processos de 
desenvolvimento urbano e posteriormente as principais questões relativas ao tema no 
período contemporâneo. 

Na cidade de São Paulo a mídia exterior foi proibida no ano de 2006 enquanto Buenos 
Aires, embora possua complexa legislação, apresenta grande quantidade de mídia 
exterior em sua paisagem. 

Ao analisar profundamente os tipos de painéis, as normas e os atores, se elencam os 
principais paradigmas contemporâneos sobre a temática nas cidades em questão. 

Relacionando essas questões de modo comparativo conclui-se que existem evidências 
que tanto as normas para existência quanto para inexistência da mídia exterior podem 
priorizar interesses pessoais, de grupos empresariais locais ou internacionais.  

Em São Paulo, sob o discurso da “cidade limpa” e em Buenos Aires sob a premissa da 
criação de uma zona de turismo a partir de uma região repleta de painéis em Led (Times 
Square Sul-americana) os governantes criam meios e métodos para validarem seus 
interesses. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is compare outdoor advertising of the cities of Sao Paulo (Brazil) 
and Buenos Aires (Argentina). For that relies on interdisciplinary methods and 
procedures of two major areas: geography and communication. 

The object of this study is understood the context of the development of cities and thus 
minimal elements are presented on the processes of urban development and 
subsequently main issues relating to the theme in the contemporary period. 

In Sao Paulo the outdoor advertising was banned in 2006 while Buenos Aires, even 
having a complex legislation, features lots of outdoor media in your landscape 

When you do a thorough analysis of the types of panels, the rules and characters, if we 
list the major paradigms in contemporary cities on the topic in question. 

Combining these issues in a comparative way it is concluded that there is evidence that 
both the rules for existence and for lack of outdoor media can prioritize personal 
interests, business groups locally and internationally. 

In São Paulo, the discourse of “Cidade Limpa” (clean city) and in Buenos Aires under 
the premise of creating a tourist area from a region full of Led panels (the Times Square 
of the South America) governments create means and methods to validate their 
interests.



RESUMEN 

En este trabajo se pretende comparar la publicidad en vía pública de las ciudades 
de São Paulo y Buenos Aires. Para ello se basa en métodos interdisciplinarios y 
los procedimientos de dos áreas principales: la geografía y la comunicación. 

El objeto de estudio se entiende en el contexto del desarrollo de las ciudades y los 
elementos mínimos de lo que se presentan en los procesos de desarrollo urbano y, 
posteriormente, las principales cuestiones relacionadas con el tema en la época 
contemporánea. 

En São Paulo la publicidad en vía pública fue prohibida en 2006, mientras que 
Buenos Aires cuenta con una legislación compleja y presenta una enorme 
cantidad de publicidad al aire libre en su paisaje. 

Al analizar en profundidad los tipos de pantallas, las reglas y los actores, se 
genera una lista de los principales paradigmas en las ciudades contemporáneas 
sobre el tema en cuestión. 

La combinación de estas cuestiones de una manera comparativa, permite concluir 
que hay evidencia de que tanto las normas para la existencia o inexistencia de la 
publicidad en vía pública, pueden priorizar intereses personales, grupos de 
negocios locales e internacionales. 

En São Paulo, en el discurso de la "ciudad limpia", y en Buenos Aires bajo la 
premisa de la creación de una zona turística de una región llena de paneles LED 
(“Times Square de América del Sur”), los gobiernos crean medios y métodos para 
validar sus intereses. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em virtude da atuação profissional no segmento publicitário por quase duas décadas, 

o pesquisador acumulou muitas informações sobre o tema “Mídia Exterior”, fato que 

resultou, no ano de 2009, na pesquisa denominada “A mídia exterior na cidade de 

São Paulo”1. 

Durante a pesquisa percebeu-se que existe pouca bibliografia específica sobre o tema, e 

também se observou que o objeto é dinâmico, ou seja, muda suas formas e funções através 

do tempo. Esses fatos colaboraram para a decisão de realizar uma pesquisa que extrapole o 

objeto em si para a compreensão do sistema de atores e ações relacionados ao objeto. 

Assim, no capítulo 1 apresenta-se o caminho percorrido para se chegar à abordagem 

comparativa e na escolha de Buenos Aires como contraparte da cidade de São Paulo. No 

capítulo 2 são apresentados os eixos teóricos, procedimentos e técnicas adotadas neste 

estudo, com enfoque na análise comparativa. 

O capítulo 3 trata da cidade de São Paulo, contemplando três etapas de análise: (1) o 

objeto no contexto do desenvolvimento da cidade; (2) o objeto e as questões 

contemporâneas; e (3) o trabalho de campo para análise espacial do objeto. O capítulo 4 

por sua vez trata da Cidade Autônoma de Buenos Aires, adotando a mesma abordagem 

utilizada para a cidade de São Paulo. 

No capítulo 5, por fim, apresenta-se a análise comparativa da Mídia Exterior em São 

Paulo e Buenos Aires, tratando de forma crítica os elementos estar relacionados com o 

objeto de estudo, interferindo na sua existência, inexistência e localização. 

Este projeto está relacionado aos trabalhos iniciados em 1996, que abrangem a 

realização de diversas tarefas tais como: simulações técnicas sob fotos, projetos de 

caldeiraria, estudos de viabilidade para instalação de painel, criação de campanhas, 

                                                 
1 RIZO, S.A. A mídia exterior na cidade de São Paulo. São Paulo: Necrópolis, 2009 
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mapeamento da publicidade para suporte à elaboração de leis específicas, licenciamento 

de anúncios junto aos órgãos públicos, produção de projetos técnicos etc.  

Os trabalhos sempre foram conduzidos de maneira crítica com relação aos produtos e 

serviços oferecidos pelas empresas em que o pesquisador atuou como profissional. Tal 

postura crítica ficou ainda maior com a entrada na graduação no curso de Geografia no 

ano de 1997. Durante a graduação foram elaborados muitos estudos sobre publicidade 

ao ar livre, sempre que possível. 

Pouco a pouco se observou que o objeto em questão era produto de uma série de relações 

e que sua mera existência decorria de arranjos legais e interesses econômicos entre 

diversas instâncias. Essa complexidade é combustível da busca diária da compreensão de 

como as coisas se sucediam e se sucedem no segmento de mídia exterior. 

Primeiramente percebeu-se a relação das empresas exibidoras com os lugares em que 

pretendem instalar painéis, bem como com as normas e atores envolvidos nesse processo. 

Aos poucos se foi compreendendo que o objeto é exemplo para se entender como se dá o 

usufruto do espaço público por outras atividades. Ao mesmo tempo, percebe-se que o 

coletivo das formas e conteúdos dos painéis colabora para o estabelecimento de uma 

feição peculiar em eixos, bairros e cidades, nas diversas escalas. 

Com o amadurecimento técnico e científico vai se descobrindo um grande sistema de 

investimentos ao qual se relacionam outros pares tais como mídia impressa, televisiva, 

radiofônica etc. E essa percepção nos dá conta que os volumes de investimentos são muito 

altos e que a origem desse capital está, em grande parte, nas empresas multinacionais cuja 

sede encontra-se na parte norte do hemisfério, nos países desenvolvidos. 

Nesse contexto uma das últimas descobertas que cristalizaram parte do conhecimento 

sobre o objeto e instigaram o aprofundamento da pesquisa é que o poder público com 

seu papel regulador pode, ocasionalmente, legislar o tema com base em premissas que 

vão além do interesse público. 

O interesse público nesse sentido refere-se à grande quantidade de mídia exterior nas 

cidades, promovendo congestionamentos visuais ou como foi muito difundido pela 

mídia, poluição visual. 
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Quando se defronta com a diversidade de possibilidades da inserção da mídia exterior 

em lugares distintos, em nosso caso em países distintos, vem à tona o senso de 

similaridade, ou seja, uma busca pelo entendimento da ocorrência do objeto versus a 

cultura local. A percepção de como ocorre este objeto, ou qualquer outro, em lugares 

distintos é dependente de nossa visão de mundo. A descrição e explicação das 

diferenças e similaridades é esforço que transmuta a materialidade do objeto para uma 

relação muito mais ampla entre a parte e o todo. Neste caso o todo pode ser entendido 

como um grande sistema de publicidade de nível global, enquanto a parte refere-se à 

inserção deste sistema nas culturas locais. 

A maneira pela qual cada cultura absorve um “modus operandi” imposto é expressa, no 

caso do objeto em questão, na paisagem. Assim, a leitura do nosso objeto na paisagem, 

suas formas, seu conteúdo e o acúmulo de tempos que estes representam, são também 

um dos prismas para entendimento da cultura dos grupos que compõem o lugar. 

São Paulo e Buenos Aires representam dicotomias no tocante à mídia exterior. Enquanto 

em São Paulo não há mais publicidade ao ar livre (veiculação publicitária como será visto 

adiante), em Buenos Aires ocorre uma expressiva quantidade de publicidade. Entretanto, 

essa dicotomia pode ser questionada: ela existe mesmo ou o que se apresenta é uma 

relação de poder que delega a existência ou inexistência de objetos na paisagem em 

virtude de interesses que são validados com base em atos retóricos que são dotados de 

significados legitimadores que colonizam o senso comum do cidadão? 
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1 PROBLEMÁTICA INICIAL: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

La historia reciente de la América Latina es caótica, veloz, contradictoria. 
Coexisten el burro y el jet, la veladora a la virgen y la luz néon. (...) Por qué 
no hemos sido capaces de resolver aún nuestro problema fundamental, que es 
el de unir el crecimiento economico com la justicia social, y ambos con la 
democracia política? Por qué no hemos sido capaces de darle a la política y a 
la economia la continuidad que existe en la cultura? (FUENTES2, apud 
IANNI, s.d. p. 3) 
 
 

No ano de 2009 dos cerca de 30 bilhões de dólares investidos em propaganda na América 

Latina, cerca de 11,6 bilhões, 42,2% do montante, foram investidos no Brasil. Em 2010, as 

cifras foram ainda maiores, o Brasil recebeu cerca de 15 bilhões dos cerca de 33 bilhões de 

dólares investidos no continente, ou seja, 45% do montante (GRUPO DE MÍDIA, 2011). A 

magnitude das cifras também pode ser percebida no fato que nos dois períodos, o país que 

recebeu o segundo maior volume de investimentos, o México, recebeu cerca de um terço do 

montante destinado ao Brasil. Esses números demonstram a existência de um grande sistema 

de investimentos voltado para a propaganda em escala global.  

Esse capital, oriundo, sobretudo dos grandes anunciantes globais, vitalizam os meios de 

comunicação. Dos citados 15 bilhões investidos no Brasil em 2010, a TV foi o meio de 

comunicação que mais recebeu investimentos: 62,9%; os jornais receberam 12,4%; as 

revistas, 7,5%; a internet, 4,6%; as emissoras de rádio, 4,2%, e a mídia out of home (que 

compreende a mídia exterior), 3,9% (PROJETO INTERMEIOS, acesso em 01/2011). 

Esses investimentos são percebidos na ampla exposição de marcas, produtos e serviços 

nos meios de comunicação cotidianos que se oferecem de forma distinta através de 

suportes que executam a emissão de informação: o meio radiofônico a partir do rádio ou 

similares; o meio televisivo a partir do televisor; a mídia impressa através do jornal, 

revista etc.; a mídia para internet a partir dos computadores e assim por diante. Uma 

exceção aos padrões de suporte é percebida no meio “mídia exterior”, que, em 

detrimento aos demais, se realiza essencialmente a partir da visualização do painel 

publicitário no espaço público (Foto 1). Os painéis são onipresentes no ambiente 

                                                 
2 Fuentes, C. El espejo enterrado. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 
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urbano, localizam-se em pontos estratégicos para serem melhor visualizados e não 

dependem da aquisição pessoal de suportes. Sob esse viés pode ser entendido como 

meio relativamente democrático, contudo a impotência de controle por parte do 

espectador, além da “falta de um botão liga/desliga” representam justamente o 

contrário: uma relativa invasão. 

 
Foto 1 - Painéis Publicitários – “Times Square”, Nova Iorque. Créditos: James Farmer 
(Stock.XCHNG). 

O coletivo dos painéis publicitários, levando em conta as empresas que os administram 

é o que se denomina no Brasil “Mídia Exterior”3. Essa atividade tem sua audiência 

condicionada ao trânsito de pessoas nos lugares ao passo que os outros meios dependem 

geralmente da vontade humana em acessá-los. Um dos principais atributos dessa mídia 

correlaciona-se com as características intrínsecas ao lugar que está instalado. Tanto é 

assim que e a organização das informações sobre o lugar é amplamente utilizada no 

discurso de venda de “espaços publicitários”. Ressalta-se que a mídia exterior em 

análise não abrange os anúncios indicativos (Foto 2), ou seja, aqueles que existem para 

identificar estabelecimentos e que se adaptam às características dos imóveis, como por 

exemplo, os painéis de farmácias, padarias, lojas de departamento etc. Esse segmento 

tem relativa proximidade técnica ao primeiro com relação aos meios de produção e 

instalação, mas difere-se na forma e função e não participa dos fluxos de investimento 

em propaganda (salvo raras exceções). 

                                                 
3 Nos últimos anos esse termo vem sendo gradualmente substituido por out of home por motivos explicados mais 
adiante. 
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Foto 2 - Anúncio Indicativo. Rua da Consolação. Ano: 2006. Acervo do Autor. 

O objeto do presente estudo é, portanto, a mídia exterior, tratada aqui como meio de 

comunicação, e que possui sua existência condicionada a uma série de fatores locais e 

globais. A compreensão dos fatores que a viabilizam - ou não – essa atividade são o 

principal foco analítico tomando por base recorte espacial analítico apresentado adiante.  

Uma das principais problemáticas abordadas diz respeito ao impasse existente muitas vezes 

entre o poder público (regulador) e o segmento publicitário. A municipalidade delibera o 

estabelecimento de regras urbanísticas, de fiscalização e tributárias ao passo que os 

empresários deste segmento, buscam meios e métodos para, destacar as faces dos painéis 

dos demais elementos presentes na urbe. O contexto e a maneira que se apresenta essa 

relação contraditória são exemplares não somente para a percepção do significado 

existencial das formas, das funções publicitárias no ambiente da cidade enquanto objetos 

característicos dos momentos temporais como também para compreender a maneira que se 

portam os atores envolvidos na gestão do “espaço de todos” quando estabelecem suas ações 

relacionadas ao objeto em tela, pois neste aspecto - da regulação - entra em jogo também o 

estabelecimento de regras que possam, eventualmente, ocasionar algum tipo de 

favorecimento a pessoas físicas, jurídicas e/ou subsegmentos da mídia exterior. 

Tendo em vista a natureza do objeto, o estabelecimento de um recorte espacial analítico faz-se 

mister para a análise. A cidade de São Paulo foi estabelecida como território inicial para 

análise. A problemática abordada nesta cidade prioriza a situação da mídia exterior a partir do 

ano de 2006 quando a mesma foi proibida pela Lei Municipal nº 14.223 (também conhecida 

como Lei “Cidade Limpa”). A importância desse fato está na hipótese da proibição servir de 



21 
 

base para implantação de outro tipo de mídia exterior uma vez que a mesma lei prevê a 

possibilidade do estabelecimento de uma grande concessão para instalação de equipamentos 

de utilidade pública com publicidade, os mobiliários urbanos4. 

O mobiliário urbano é o conjunto de equipamentos tais como relógios de rua (Foto 3), 

abrigos de ônibus (Foto 4) etc., que são instalados no espaço público para realizar funções 

de utilidade pública. Esse tipo de equipamento é muito comum nas mais importantes 

cidades mundiais e geralmente sua implantação ocorre a partir da concessão pública que 

permite a instalação dos equipamentos de forma gratuita por empresas privadas que ganham 

como contrapartida o usufruto de faces publicitárias existentes no próprio equipamento. 

 
Foto 3 - Mobiliário Urbano – Abrigo de ônibus. Avenida Paulista. Ano: 2006. Acervo: SEPEX-SP. 

 
Foto 4 - Mobiliário Urbano – Relógio. Avenida Paulista. Ano: 2006. Acervo: SEPEX-SP. 

                                                 
4 Existe outra tese não confirmada que a motivação da lei parta de retaliação do ex-prefeito José Serra ao segmento de 

mídia exterior por ocasião de campanha difamatória ocorrida pelos empresários em virtude da falta de pagamento de 

uma dívida de campanha. 
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São Paulo, capital econômica do Brasil (sétima maior economia do mundo5), centro de uma 

das maiores metrópoles globais, não conta com um conjunto de equipamentos de mobiliário 

urbano padronizados. Existem hoje diversos tipos de mobiliário com diversos padrões 

espalhados pela cidade oriundos de diversas administrações municipais, e, nesse sentido, 

independente da grande quantidade de publicidade existente antes da Lei Cidade Limpa, e 

sem pormenorizar a necessidade de controle da publicidade, supõe-se que o principal intuito 

desta lei ser, antes da contenção do congestionamento de mídia exterior (Foto 5), o 

incentivo para a entrada de volumosos investimentos do capital privado através do que seria 

a maior licitação para outorga e gestão de concessão para equipamentos de mobiliário 

urbano com exploração publicitária, que supostamente possa gerar cerca de R$ 2,4 bilhões 

em investimentos por 30 anos segundo a Prefeitura de São Paulo6.  

No Brasil, 9 capitais e 4 outras grandes cidades possuem grandes contratos de 

concessão de mobiliário urbano (Tabela 1). 

Tabela 1 – Mobiliário urbano: contratos no Brasil. 

Concessionária Cidade 
Início do 

contrato 

Prazo de 

concessão 

Clear Channel/Cemusa Rio de Janeiro 1999 20 anos 

MC Mídia Exterior Fortaleza 2000 Em litígio 

JCDecaux/Cemusa Salvador 2000 20 anos 

Cemusa Brasília 2002 20 anos  

Ponto Chick/Cemusa Belo Horizonte 1999 (15+5) anos 

Clear Channel Curitiba 2002 20 anos 

Cemusa Manaus 2001 15 anos 

Publique Comunicação Recife 1999 Contrato vencido 

Shempo Campinas 2010 16 anos 

Plamarc Florianópolis 2002 ND 

Buldogue Mídia Exterior Santos 1985 Permissão 

Buldogue Mídia Exterior São Vicente 1985 Permissão 

Buldogue Mídia Exterior Guarujá 1985 Permissão 

Fonte: Meio & Mensagem, 23 Jan./2012, p. 25. 

                                                 
5 BRASIL, Estabilidade e Oportunidades. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/estabilidade-e-
oportunidades/brasil-estabilidade-e-oportunidades. Acesso em 12/2011. 

6 Estadao.com, Notícias, São Paulo. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100610/not_imp564166,0.php. Acesso em 22/01/2011 
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Foto 5 - Grande quantidade de painéis publicitários na Rua da Consolação. Ano: 2006. Acervo do 
Autor. 

Na mesma toada observa-se a possibilidade do prefeito Gilberto Kassab ter alcançado 

grande aprovação popular em virtude do marketing que se criou com sua ampla 

exposição gratuita nos meios de comunicação em decorrência da excepcionalidade da 

medida (Figura 1). Essa aprovação pode ter contribuído para a reeleição do prefeito na 

eleição de 2008. 

 

Figura 1 – Notícia do Jornal da Tarde de 31/12/2007. 

Do ponto de vista legal, a lei definitivamente não foi desobedecida até porque os 

anunciantes não veiculam sua em equipamentos que possam manchar sua imagem. 
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Nessa abordagem questiona-se até que ponto o suposto “descongestionamento visual”7 

paulistano não ocasionou uma mudança de foco sobre outras questões prioritárias da 

cidade e ofertou poder ao prefeito que em 2011 fundou ainda um novo partido, o PSD, 

que em 2012 configura como um dos maiores partidos brasileiros com 47 deputados8, 2 

senadores. 2 governadores (SC e AM)9, 3 deputados estaduais por São Paulo10 e 10 

vereadores do município de que é prefeito11. Essa análise não foi aprofundada mas pode 

ser tema de análises futuras.  

O jargão “Cidade Limpa” se transforma em instrumento midiático e o êxito de suas 

medidas oferta relativo credenciamento político para tratar de temas relacionados ao 

combate da poluição e sustentabilidade. Prova disso está no discurso do Prefeito 

Gilberto Kassab na abertura do encontro “C40” (Climate Leadership Group) em São 

Paulo que reuniu de 31 de maio a 3 de junho de 2011 prefeitos e representantes de 

importantes cidades do mundo para tratar de temas relacionados ao aquecimento global 

e mudanças climáticas.12 

Implantamos a inspeção veicular, que diminuiu a poluição; temos a cidade 
limpa sem poluição visual; fizemos a captura do metano nos aterros 
sanitários; começamos a implantar a nova frota de ônibus a etanol; 
ampliamos, desde 2005, de 13 para 15 milhões de metros quadrados nossas 
áreas verdes; colaboramos com o estado investindo no metrô; em parceria 
com a Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp, fizemos um 
programa que despoluiu 100 córregos; chegamos a 200 km de vias com 
prioridade para ônibus; temos 1,2 mil linhas de ônibus que utilizam 15 mil 
veículos, desde microônibus até biarticulados. 
 
 

Da mesma forma, em seu currículo público disponível no site da Prefeitura de São 

Paulo (ANEXO 4), o prefeito indica com relevância (primeiro item) a Lei Cidade 

Limpa, que neste documento ganha maior abrangência: 

                                                 
7 Informação pessoal da geógrafa Mônica Balestrin Nunes (2010) que em seus estudos técnicos utiliza as 
terminologias congestionamento visual e descongestionamento visual.  

8 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Lista.asp?Legislatura=54&Partido=PSD&SX=QQ&Todos=None
&UF=QQ&condic=QQ&forma=lista&nome=&ordem=nome&origem=. Acesso em Janeiro/2012. 

9 Disponível em: http://www.psd.org.br. Acesso em Janeiro/2012. 

10 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br. Acesso em: Janeiro/2012. 

11 Disponível em:  http://www.camara.sp.gov.br. Acesso em Janeiro/2012. 

12. Foram tratados temas como exploração e troca de novas ideias sobre transporte, energia, arrecadação de fundos, 
uso de terras e descarte de resíduos, problemas essenciais na garantia da sustentabilidade e da qualidade de vida de 
seus cidadãos. http://www.c40saopaulosummit.com/site/conteudo/index.php?in_secao=26. Acesso em 22/01/2011. 
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Prefeitura de São Paulo: Implantou o projeto Cidade Limpa de combate a 
todos os modelos de poluição, iniciou o programa de inspeção veicular com o 
objetivo de reduzir a emissão de poluentes e deve dobrar, até o final da gestão, 
o número de parques na cidade; acelerou e fortaleceu o processo de 
implantação das AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) como forma de 
desafogar a rede e aprimorar o atendimento público de saúde; criou o programa 
de reformas de todas as unidades de saúde do município; concluiu a construção 
de dois grandes hospitais (Cidade Tiradentes e M´Boi Mirim); informatizou 
toda a rede municipal de saúde; criou planos de carreira para os servidores dos 
setores de saúde e educação; criou o programa permanente de reforma das 
escolas municipais; desenvolveu o programa de construção de 217 escolas e 25 
CEUs (Centro Educacional Unificado) para acabar com o terceiro turno nas 
escolas e aumentar a permanência dos alunos em aula; criou o programa Clube 
Escola, para atender alunos das redes municipal e estadual na cidade de São 
Paulo; retomou, depois de 30 anos, os investimentos da cidade na construção 
de linhas de metrô; desenvolveu o maior programa de urbanização e 
reurbanização de favelas no país (Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/governo/equipe_de_governo/index.php?
p=11998) 
 
 

A problemática inicial, portanto diz respeito à verificação de uma medida muito 

excepcional cujos ocasionais benefícios para a coletividade podem ser 

proporcionalmente muito inferiores ao benefício de grupos políticos e empresariais que 

influenciaram na promoção da mesma. 

 

 

1.1 O Recorte: Na busca de um método analítico encontra-se 

outra cidade 

 

Dado o fato do objeto em questão demandar conhecimentos em diversas áreas, tais 

como: comunicação, geografia, história, arquitetura, direito, semiótica, economia etc., 

percebeu-se necessidade de trabalhar o tema fora do centro das disciplinas, mas na zona 

de fronteira das mesmas, o que levou o pesquisador a buscar uma abordagem 

interdisciplinar. Pensando no desenvolvimento de um projeto acadêmico buscou-se um 

programa de pós-graduação que oferecesse esse tipo de abordagem. 

No ano de 2009 o pesquisador conheceu o Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Integração da América Latina - PROLAM/USP, que se pauta na possibilidade de 

produção de conhecimento sobre a integração latino-americana. Esse programa prevê o 
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desenvolvimento de trabalhos com temática comum aos países latino-americanos ou na 

utilização de uma metodologia comparativa aplicada a, pelo menos, dois países da região. 

Como foi explicado anteriormente, o grande impulso para o projeto nasceu do interesse 

em compreender o que ocasionou o excepcional evento denominado “Lei Cidade 

Limpa” e suas implicações menos evidentes. Nessa perspectiva a importância da cidade 

de São Paulo para a mídia exterior e a maneira como as coisas se sucedem pelo sistema 

político demonstram-se como pilares analíticos da abordagem inicial. O método da 

comparação pareceu satisfazer os anseios para análise uma vez que possibilitaria a 

parametrização mínima de como se dá a mídia exterior em situações distintas.  

Tomando por base o método comparativo, inicialmente, se pensou em desenvolver um 

projeto de análise em nível continental, tratando da ocorrência da mídia exterior em 

diversos países, apresentando assim um painel sobre o tema em diversas cidades da 

América Latina, contudo, temeu-se ser este um trabalho oneroso, fora da realidade do 

pesquisador. Dessa feita pareceu factível a análise da cidade de São Paulo (representando 

a ausência de mídia exterior) e outra cidade com relativa importância para seu país (tal 

como São Paulo), mas que possua marcante publicidade em sua paisagem. 

Propõe-se que todos os procedimentos adotados para análise do objeto em cada cidade 

busquem evidências para demonstrar uma realidade dinâmica e por vezes contraditória 

ao senso comum. Essa perspectiva dialética é utilizada com a premissa para demonstrar 

as contradições relativas a causa da incidência ou não do objeto de estudo nas cidades 

em questão com a expectativa de superá-las ou desvendá-las. Buscam-se características 

básicas que estabeleçam relativa similaridade para a comparação. Nessa perspectiva 

analítica, concorda-se com Santos (2009, p. 23) no tocante ao modo pelo qual se pode 

proceder a uma pesquisa através da comparação: 

O método comparativo, tanto quanto o da analogia, procura agrupar os 
diversos fenômenos segundo sua natureza e definir as relações entre eles. 
Esse método não é suficiente, pois a comparação se faz apenas entre 
manifestações objetivas de uma multiplicidade de interações de natureza 
múltipla. E não basta querer alcançar as formas profundas desses resultados 
aparentes. Na realidade, a atenção do pesquisador deve ater-se inicialmente à 
pesquisa dessas causas. 
 
 

Dessa feita, busca-se a partir da observação e explicação do objeto, compreender o que 

existe de constante na dinâmica da atividade em questão no tempo e no espaço cujo 
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recorte compreende cidades com processo histórico marcado pela colonização européia 

e que possuem clara distinção em relação a outros blocos mundiais. Uma distinção 

básica de Galeano (1985) resume bem a alma e o papel do recorte espacial em questão: 

Há dois lados na divisão internacional do trabalho: um em que alguns países 
especializam-se em ganhar, e outro em que se especializaram em perder. Nossa 
comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce: 
especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do 
Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. 
Passaram os séculos, e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não 
é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula, e a imaginação 
era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas 
de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal. Continua 
existindo a serviço de necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e 
ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos 
países ricos que ganham, consumindo-os, muito mais do que a América Latina 
ganha produzindo-os. (GALEANO, 1985, p.13) 
 
 

Voltando para o objeto em si, supõe-se que relacionando os movimentos dialéticos que 

o dinamizam seja possível empreender uma reflexão coerente que permita perceber 

algum tipo de padrão invariável do que podemos chamar de sistema de ações e objetos 

relacionados à temática buscando obter assim validação científica: um objeto ocorrendo 

em intensidades extremamente desiguais em territórios de importância às suas 

federações e sob os auspícios de atores e realidades distintas apresenta relativa 

constância enquanto fenômeno determinado pela sociedade? 

Ao acessar maiores informações sobre o PROLAM, observou-se que um dos seus 

objetivos preza pela “construção de uma metodologia interdisciplinar para apreender e 

compreender os processos de integração latino-americanos em seus diferentes campos, 

econômico, político, social e cultural”13. Essa premissa abriu um amplo horizonte à 

medida que se poderia vislumbrar um aporte metodológico diferenciado expresso na 

interdisciplinaridade e na instigante demanda da construção metodológica.  

Parte-se assim na busca de uma segunda cidade com relativa paridade no que tange sua 

importância nacional para o segmento publicitário e para a economia como um todo e 

que possua marcante mídia exterior em sua paisagem. 

Quando se inicia o estabelecimento de características que estabeleçam similitudes a São 

Paulo, o primeiro dado elementar a se considerar é o seu papel como centro de uma 

                                                 
13 Missão do Prolam, disponível em: http://www.usp.br/prolam/historico.htm. Acesso em 01/07/2009. 
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metrópole que centraliza a articulação da economia brasileira e desempenha o papel de 

principal pólo de integração com a economia mundial. Proporcional a essas qualidades 

salta aos olhos a concentração demográfica através do tempo, dado que a concentração 

de habitantes pode servir de referencial inicial para a busca suscitada (Tabela 2). 

Tabela 2 - América Latina: Evolución Del peso relativo de la población de las divisiones 
Administrativas Mayores Metropolitanas, o principales respecto de la población nacional., 1950-
2000 (Em %). 

País 
División administrativa 

mayor 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Argentina Buenos Aires  45,60 48,60 50,30 49,30 47,70 45,80 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

La Paz  31,40 … 31,80 … 29,60 28,40 

Brasil Río de Janeiro  9,10 9,40 9,70 9,50 8,70 8,50 

Brasil São Paulo  17,70 18,30 19,10 21,00 21,50 21,80 

Chile 
Chile Región 
Metropolitana (Santiago)  

28,70 32,10 35,50 38,10 39,40 40,10 

Colombia 
Cundinamarca (Santa Fe de 
Bogotá)  

19,50 16,20 17,60 19,30 19,90 21,70 

Costa Rica San José  35,20 36,50 37,10 36,80 … 35,30 

Cuba La Habana  27,80 … 27,00 25,90 … 26,10 

Ecuador Pichincha (Quito)  12,10 12,90 15,20 17,00 18,10 19,80 

El Salvador San Salvador  16,00 18,40 20,60 … 29,50 27,30 

Guatemala Guatemala  15,70 18,90 21,50 21,70 21,80 22,60 

Haití 
Départament de l'Ouest 
(Puerto Príncipe)          

21,10 … 27,90 30,70 … 37,00 

Honduras 
Francisco Morazán 
(Tegucigalpa)  

13,80 15,10 17,10 18,40 … 18,10 

México Distrito Federal  17,20 19,40 22,20 24,50 22,20 22,30 

Nicaragua Managua  15,30 20,80 25,90 … 25,10 24,60 

Panamá Ciudad de Panamá  30,80 34,60 40,40 44,80 46,00 48,90 

Paraguay Asunción  27,10 28,50 29,30 31,40 32,90 36,30 

Perú Lima  14,60 22,70 28,00 30,50 31,90 34,00 

República 
Dominicana  

Distrito Nacional (Santo 
Domingo)  

11,20 15,30 20,30 27,60 30,10 31,90 

Uruguay Montevideo   … 56,30 56,00 56,70 56,50 55,90 

Venezuela (República 
Bolivariana de)    

Distrito Capital, Miranda y 
Vargas (Caracas)     

19,60 23,30 25,30 24,10 22,00 19,40 

Fonte: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 
CEPAL, base de datos de Distribución Espacial de la Población y Urbanización en América Latina y el 
Caribe (DEPUALC), 2009 [en línea] www.eclac.cl/celade/depualc/. 

Conforme dados da Tabela 2, as três maiores concentrações populacionais percentuais 

no ano 2000 são respectivamente: Montevidéu com 55,9%; Cidade do Panamá com 

48,9% e Buenos Aires com 45,8%.  
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Como segundo passo relativizou-se os investimentos publicitários na América Latina 

entre os anos de 2007/2008, e, segundo dados do Anuário de Mídia de 2009, os 

investimentos publicitários eram distribuídos conforme apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Investimento Publicitário na América Latina – 2007/2008. 

País Investimento (US$ Milhões) 

Brasil 11,84 

México 5,38 

Colômbia 3,54 

Argentina 2,00 

Chile 937,00 

Equador 837,00 

Venezuela 831,00 

Peru 399,00 

Costa Rica 158,00 

Uruguai 63,00 

Fonte: GRUPO DE MÍDIA. Mídia Dados Brasil 2009. Disponível em: http://www.gm.org.br/page/midia-
dados. 

Os dados colaboraram para nortear a busca suscitada. Os investimentos em publicidade 

não são aleatórios, especialmente na escolha das cidades e meios para a veiculação por 

parte das empresas anunciantes (e agências de publicidade ao seu serviço), eles 

respondem à lógica de se obter a mais qualificada divulgação para o maior número de 

pessoas pelo menor investimento. 

Os dados da Organização das Nações Unidas apresentados na Tabela 4 colaboram para 

perceber claramente as maiores aglomerações urbanas mundiais. 

Tabela 4 - População das aglomerações urbanas com 10 milhões de habitantes ou mais no ano de 
2007 (em milhões). 

Rank Urban agglomeration 2007 

1 Tokyo, Japan    35,7 

2 New York-Newark, USA    19,0 

3 Ciudad de México (Mexico City), Mexico    19,0 

4 Mumbai (Bombay), India    19,0 

5 São Paulo, Brazil    18,8 

6 Delhi, India    15,9 

7 Shanghai, China    15,0 

8 Kolkata (Calcutta), India    14,8 

9 Dhaka, Bangladesh    13,5 
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Rank Urban agglomeration 2007 

10 Buenos Aires, Argentina   12,8 

11 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, USA   12,5 

12 Karachi, Pakistan    12,1 

13 Al-Qahirah (Cairo), Egypt   11,9 

14 Rio de Janeiro, Brazil    11,7 

15 Osaka-Kobe, Japan    11,3 

16 Beijing, China    11,1 

17 Manila, Philippines    11,1 

18 Moskva (Moscow), Russian Federation    10,5 

19 Istanbul, Turkey    10,1 

Fonte: TABLE I.7. POPULATION OF URBAN AGGLOMERATIONS WITH 10 MILLION INHABITANTS 
OR MORE, 1950, 1975, 2007 AND 2025 (MILLIONS). Disponível em: 
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_ExecSum_web.pdf. Acesso em 
01/2010. Adaptado pelo autor. 

 

 

1.1.1 A escolha da segunda cidade 

 

Iniciou-se assim outra etapa importante que consistiu no monitoramento via internet dos 

jornais latino-americanos na busca de notícias relevantes sobre a presença do tema 

“Mídia Exterior” na América Latina. Dentre as informações encontradas destacam-se 

aquelas referentes às empresas do segmento existentes nos diversos países. Além disso, 

encontrou-se um importante jornal eletrônico de divulgação de informações sobre mídia 

exterior em nível global, o Circuito Uno14. 

Dada a importância econômica do México e por ser um dos países latino-americanos 

que mais recebem investimentos publicitários, sua Capital Federal, a Cidade do México, 

foi a primeira cidade que despertou interesse para análise. A Região Metropolitana da 

Cidade do México foi considerada a maior aglomeração urbana da América Latina, com 

19 milhões de habitantes (Tabela 3), um número muito próximo ao da Região 

Metropolitana de São Paulo (18,8 milhões). Sobre a Cidade do México foram 

encontradas informações referentes à ampla quantidade de publicidade nas ruas. 

Contudo, devido à grande influencia de empresas norte-americanas, tem-se nessa cidade 

                                                 
14 Disponível no endereço eletrônico: http://www.circuitouno.com. Acesso em 22/05/2009. 
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uma situação de extrema peculiaridade que poderia polarizar a comparação proposta. 

Além disso, não foram encontradas informações sobre entidades de classe da atividade. 

Embora se soubesse que a Colômbia desponta no segmento publicitário, não foram 

encontrados dados consistentes sobre a publicidade ao ar livre naquele país, 

especialmente em sua capital. 

Nos anos de 1990 existia em Santiago (Chile) uma entidade que regulava a atividade de 

mídia exterior, contudo não bastasse a dissolução dessa entidade, observou-se relativa 

dificuldade para obtenção de informações. Nos contatos iniciais obteve-se diálogo com 

uma empresa fundada em 1917, fato muito animador, contudo, não houve diálogo 

suficiente com outras empresas. Além disso, a cidade de Santiago possui muita 

publicidade relativamente homogênea, presente notadamente em equipamentos de 

utilidade pública (mobiliário urbano), fato que denota marcante relação entre a atividade 

e o poder público. Essa relação demonstrou que o estudo poderia ser polarizado, na 

medida em que seria necessário entender com profundidade o sistema político chileno e 

suas relações com as empresas multinacionais.  

A Argentina por sua vez, recebeu cerca de 2 bilhões de dólares para publicidade entre 

2007 e 2008 (Tabela 3), o que representa a quarta maior receita bruta para o tema na 

América Latina. Buenos Aires em 2007 é considerada a décima maior aglomeração 

urbana do mundo e a terceira da América Latina com seus 12,8 milhões de habitantes 

(Tabela 4) e quase metade da população encontrava-se na região metropolitana daquele 

país no ano 2000 (Tabela 1). Além disso, existem indícios da mídia exterior nesta 

cidade desde o século XIX e existe uma entidade de classe local, a “Asociación 

Argentina de las Empresas de Publicidad Exterior” que funciona desde o ano de 1942.  

A dinâmica da mídia exterior em Buenos Aires apresenta-se como objeto de análise 

muito instigante. É notória a existência de grande quantidade de publicidade “en vía 

pública” e uma das regiões com maior quantidade de painéis esta nas proximidades do 

Obelisco (um dos principais cartões postais de Buenos Aires), na Avenida 9 de Julio. 

Face o grande fluxo de pedestres e veículos nessa região, podem ser observados nesta 

Avenida diversos painéis em Led de grande formato. Além de painéis das empresas 

locais que com espaços para propaganda, a multinacional Coca-Cola FEMSA instalou 

por conta própria na Avenida 9 de Julio aquele que seria o maior painel em Led da 
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América do Sul com área de aproximadamente 600 m² (Foto 6). Segundo fontes locais 

essa região está se transformando em uma espécie de ““Times Square” Sul-

americana”15. 

 
Foto 6 – Painel em Led da “Coca-Cola” em frente ao Obelisco. Foto: LA NACION / Soledad 
Aznarez, disponível em: http://www.lanacion.com.ar/1282752-ordenan-retirar-la-polemica-
pantalla-gigante-del-obelisco , acesso em janeiro de 2012. 

Além dessa intrigante dinâmica, foi possível estabelecer contatos com instituições e 

pessoas de grande importância para a atividade no país. O primeiro contato foi feito 

como o jornalista Carlos Guzmán Heredia, editor do Jornal Eletrônico “Circuito Uno”, 

veículo especializado em mídia exterior. O Sr. Guzmán não só se dispôs a colaborar 

com seus depoimentos como também colocou à disposição uma importante relação de 

stakeholders que poderiam ser entrevistados para compor esta dissertação. Além disso, 

a proximidade e facilidade de acesso possibilitaram a realização de trabalho de campo 

na cidade de Buenos Aires.  

Desse modo, o objetivo desta pesquisa é, através do método comparativo, buscar 

compreender o funcionamento da atividade mídia exterior em São Paulo e Buenos Aires 

levando em conta os contextos em que estão inseridas com suas dinâmicas e processos 

próprios. 

 

                                                 
15 Esse assunto será detalhado nos próximos capítulos. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO-CONCEITUAL E 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 

 

 

Tão importante quanto o conhecimento específico sobre o objeto é o desenvolvimento 

de uma abordagem e metodologias que possibilitem realizar o estudo em moldes 

científicos. A análise da materialidade do objeto e o sistema de ações dos atores 

envolvidos são pontos importantes a serem considerados.  

Ao mesmo tempo em que se busca compreender melhor um tipo de mídia, estabelece-se uma 

oportunidade de aprofundar o diálogo entre duas áreas que possuem importante bagagem 

teórica: a geografia e a comunicação. A primeira (área de formação do pesquisador) se 

apresenta como ciência e método explicativo a partir da análise espacial pautada na observação, 

descrição e explicação que levam à compreensão de formas e conteúdos do objeto, seus 

processos, funções e estruturas. A segunda (ligada em partes com a atuação profissional do 

pesquisador) oferece nesse projeto o instrumental para análise dos atores envolvidos a partir do 

conhecimento de causa e também oferece importante aporte técnico para realização de 

procedimentos de análise de discursos das pessoas físicas e jurídicas (organizações). 

 

 

2.1 Pesquisando de mídia exterior 

 

Mesmo sendo um dos meios de comunicação que, segundo pesquisas, apresenta alto 

índice de recordação (GRUPO DE MÍDIA, 2011), a mídia exterior, ainda não possui 

grande literatura específica e as pesquisas sobre o tema são pontuais nas diversas áreas 

de conhecimento16. Boa parte dos demais meios de comunicação possui razoável 

bibliografia e campos de pesquisa determinados.  

                                                 
16 Como, por exemplo, na semiótica que aborda, sobretudo, a percepção dos signos e símbolos das propagandas; na 
arquitetura, que possui muitos trabalhos sobre a inserção da mídia exterior no espaço urbano, especialmente sobre 
questões de congestionamento visual e na comunicação abordando as peculiaridades desta e das demais mídias 
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Uma importante questão nesse sentido é a diferenciação entre o anúncio (a comunicação 

expressa em papel ou similar) e o equipamento que serve de suporte para o anúncio. A 

existência dos equipamentos decorre de fatores diversos relacionados sobretudo as 

normas urbanísticas versus os interesses dos empresários pelos espaços com maiores 

espectadores (fluxo de pessoas), enquanto o anúncio é o que se veicula, não sendo 

regulado pelo proprietário do painel. 

O que a norma prevê? O que seria adequado prever na norma? Quais características 

devem ser previstas em uma campanha de mídia exterior? Como deve ser a distribuição 

e planejamento de uma campanha? A mídia exterior pode colaborar de alguma forma 

com os interesses locais da população? São exemplos de indagações que nortear 

pesquisas futuras dentro ou no limite das ciências formais. 

Em razão dos projetos desenvolvidos17, acredita-se que existem possibilidades diversas 

para a utilização desse tipo de mídia em prol da comunidade, como por exemplo, a 

criação de campanhas de interesse social (Foto 7). 

 
Foto 7 - Exemplo de campanha de utilidade pública: “Doe Sangue e passe a bola para um amigo”. 
A campanha foi criada pela agencia Publicis graciosamente para a Fundação Pró-Sangue e é 
veiculada gratuitamente por empresas exibidoras paulistas. Ano: 2011. Acervo: Brasil Mídia 
Exterior (BME). 

Ou a proposição de equipamentos diferenciados para sensibilização e divulgação de 

causas humanitárias ou de interesse local como se observa a seguir (Figura 2 e Figura 3). 

                                                 
17 RIZO, S.A. Comunicação e Cidadania: Um projeto de difusão de demandas locais de utilidade pública através do 
meio mídia exterior. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DA ESCOLA LATINO-AMERICANA DE 
COMUNICAÇÃO, XV, 2011, Araraquara. Anais do XV Colóquio Internacional da Escola Latino-Americana de 
Comunicação. Araraquara: UNESP, 2011. Disponível em: http://celacom.fclar.unesp.br/pdfs/61.pdf. 
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Figura 3 - As primeiras chuvas após o verão aumentam ainda mais o número de mortes nas estradas 
da Nova Zelândia. Para alertar as pessoas para os perigos de dirigir em condições chuvosas, a 
Agência “Colenso BBDO” criou painéis ilustrando um garoto que chorava sangue toda vez que 
chovia. Em 2009, em uma das regiões que apresentavam altos índices de morte no trânsito, a Região 
Metropolitana de Papakura, não houve mortes durante o período de Páscoa (um dos períodos com 
maior fluxo rodoviário). 18 

As características da mídia exterior, especialmente a sua peculiar presença no espaço 

público poderia ser estudada com o objetivo de promover sua refuncionalização em 

benefício direto da coletividade. Os exemplos apresentados demonstram possibilidades 

reais de utilização de determinada tipologia de mídia exterior para causar impacto com 

determinados públicos, no caso, para temas do interesse coletivo. 

                                                 
18 Disponível em: http://www.colensobbdo.co.nz/#/Work/63/Bleeding-Billboard/. Acesso em 22/01/2012. 

Figura 2 – Máquina para vender água 
contaminada em Nova Iorque. Campanha 
da UNICEF para sensibilização sobre o 
problema da falta de água tratada em 
milhares de lares do mundo. Disponível 
em: 
http://www.creamglobal.com/search/17798
/22662/tap-project-dirty-water .  
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2.2 Geografia Cultural e Comunicação 

 

O objeto de estudo demanda conhecimentos em diversas áreas, porém, sua mera 

existência na urbe, sua função enquanto meio de comunicação e os discursos de cada 

ator para validá-lo ou invalidá-lo levaram o pesquisador a optar por dois principais 

eixos teóricos: um relacionado à geografia e outro às ciências da comunicação. Essas 

áreas são assim subordinadas ao objeto em virtude da metodologia de análise proposta. 

Existem poucos estudos que relacionam essas duas áreas, Moreira (2009) apresenta 

artigo intitulado “Sobre a Invisibilidade da Geografia na Comunicação” que trata 

justamente da pequena quantidade de estudos comunicacionais em que são consideradas 

as bases teóricas da geografia. Segundo a autora:  

O exame da produção sobre a temática nas últimas três décadas indica um interesse 

mais frequente dos geógrafos pela comunicação do que dos pesquisadores da 

comunicação pela geografia. As tecnologias de mídia e a consequente ubiquidade 

virtual contribuíram, junto com os estudos sobre cultura urbana e os estudos regionais 

de mídia, para que a geografia avançasse como área de interesse para a pesquisa em 

comunicação. O refinamento da literatura sobre geografia e comunicação tem se dado 

de maneira lenta, mas constante, nem sempre correspondendo às expectativas de 

pesquisadores do próprio campo (MOREIRA, 2009, p. 02) 

Citando Falkheimer e Jansson, Moreira (2009) defende ainda a possibilidade futura do 

desenvolvimento do que chama “geografias da comunicação” constituir um campo com 

relativa autonomia dentro dos estudos culturais:  

(...) o elo entre a geografia e a comunicação reside no fato de que todas as 
formas de comunicação se dão no espaço, e esses espaços são produzidos 
através de representações, que ocorrem via comunicação 
(...).(FALKHEIMER E JANSSON, 2006, p. 9) 

Os estudos culturais podem ser o elo entre essas duas grandes áreas de conhecimento. 

Na geografia existe uma importante área de pesquisa denominada Geografia Cultural 

que pode colaborar teoricamente para esse feliz encontro. No corolário dessa 

abordagem, tão importante como conseguir o mínimo de informações sobre alguns dos 

principais autores e sua gênese faz-se importante compreender um pouco sobre o que se 
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propõe a geografia. O objeto de estudo desta ciência é o espaço. Para a pesquisa 

estritamente geográfica o espaço se apresenta como conceito que extrapola as noções 

escolares arraigadas no meio natural, nas divisões políticas dos países etc., para um 

conteúdo existencial, de síntese. Os objetos presentes no espaço se realizam com a 

presença humana, não existe separação. A concepção mais contemporânea de espaço 

geográfico é a de considerá-lo como uma instância social que se impõe a tudo e a todos. 

O espaço tem sentido existencial. A abordagem geográfica resulta do esforço de 

desenvolvimento do método que com a devida coerência dê conta de explicar o objeto 

de pesquisa geográfica.  

Santos19 (1996) apresenta a noção de espaço como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações. O espaço seria então uma totalidade em 

movimento e seu aspecto temporal não permite tratar a totalidade como algo acabado ou 

“totalizado” (Santos, 1996, p.22). Dessa forma, na mesma obra, para analisar o espaço o 

autor propõe categorias analíticas internas ao espaço: a paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo (SANTOS, 1996, p.22) e processos básicos 

originariamente externos ao espaço: a técnica, a ação, os objetos, a norma e os eventos, 

a universalidade e a temporalidade, a idealização e a objetivação, os símbolos e a 

ideologia (SANTOS, 1996, p.23).  

Assim, o espaço geográfico seria fruto de uma racionalidade, de um método que 

focaliza o espaço, uma geografia, que se denomina “método geográfico”. Com esse 

método busca-se então obter a ontologia do objeto espacializado e a sua dinâmica sem 

desprezar a realidade em que está inserido20 

O domínio das variáveis necessárias para conhecer o espaço faz da geografia uma 

ciência essencialmente interdisciplinar que se sintoniza com as diversas áreas do 

conhecimento21 Sua independência científica, a disciplina propriamente dita, se faz pela 

existência de operações lógicas dotadas de coerência ao reconhecer o significado de 

                                                 
19 Milton Santos é considerando um dos principais intelectuais brasileiros com renome internacional. Foi um dos 
principais expoentes do movimento de renovação crítica da Geografia e sua obra contempla aproximadamente 40 
livros e 300 artigos. Recebeu em 1994 o prêmio Vautrin Lud (Nobel da Geografia). Doutor honoris causa por 
universidades no Brasil, Itália e França. Faleceu no ano de 2001. 

20 Nessa perspectiva Milton Santos propõe que: “Se não pelo que alguns geógrafos afirmam explicitamente, mas pelo 
que muitos praticam, a geografia é o que faz cada qual e assim há tantas geografias quanto geógrafos” (1996 p.18). 

21 Havendo maiores relações com as ciências sociais e naturais. 
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objetos e ações através de uma relativa transcendência à medida que não perde o foco 

do seu objeto, o espaço, então, geográfico. 

Ao analisar um determinado objeto ou sistema de ações geográfico não se desconsidera 

a totalidade. O trabalho do pesquisador nesse sentido é o estabelecimento de categorias 

que permitam desvendar a relação do objeto com o todo sem perder de vista que a noção 

de sistema (de objetos e ações). O todo é compreendido pelas partes e o inverso também 

é verdadeiro. Dentro dessa concepção, um importante conceito não pode ser esquecido: 

o conceito de território, reconhecido na geografia como os limites físicos de 

abrangência de uma área por determinada relação de poder. Um bom exemplo para 

explicar esse conceito é apresentado por Souza (1995): “Todo espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder é um território, do quarteirão aterrorizado 

por uma gangue de jovens até o bloco constituído pelos países-membros da OTAN”. 

(SOUZA, 1996, p.111) 

A partir das considerações sobre espaço e território pode-se retomar a compreensão do 

que seria o elo do estudo do espaço com a comunicação, proposto a partir da geografia 

cultural. 

A introdução à Geografia Cultural pode ser considerada a partir do pensamento de 

Friedrich Ratzel (1844-1904) um dos mais importantes geógrafos da escola alemã 

clássica. Muito influenciado pelo Darwinismo, pelo Positivismo e pelo Evolucionismo, 

Ratzel desenvolveu o campo de pesquisa denominado antropogeografia. Basicamente 

esse campo científico preconizava que os meios naturais deveriam ser considerados 

como ponto inicial para compreensão da vida humana. A relação entre o homem e 

ambiente pode ser compreendida em sua crítica ao modelo de análise sociológica da 

época que desconsidera a dependência do ser humano ao “solo”: 

A maior parte dos sociólogos estuda o homem como se ele se tivesse 
formado no ar, sem laços com a terra. O erro dessa concepção salta aos olhos, 
é verdade, no que concerne às formas inferiores da sociedade. Porque sua 
extrema simplicidade faz com que sejam semelhantes às formas mais 
elementares do Estado. Mas então, se os tipos mais simples de Estado são 
irrepresentáveis sem um solo que lhes pertença, assim também deve ser com 
os tipos mais simples de sociedade; a conclusão se impõe. Num e noutro 
caso, a dependência em relação ao solo é um efeito de causas de todo gênero 
que ligam o homem à terra. (RATZEL, 1986, p.93) 
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Já no início do século XX, nos Estados Unidos na Escola de Berkeley o geógrafo Carl 

Ortwin Sauer (1889-1975), a partir das suas pesquisas com os grupos sociais pré-

colombianos estabelece a terminologia Geografia Cultural para estudos de comunidades 

tradicionais, suas práticas, seus habitats e tradições, renegando as sociedades modernas 

para essa abordagem (CLAVAL, 2007, p.32). 

Vidal de La Blache (1845-1918), um dos fundadores da escola francesa de geografia, 

também tem papel importante para a concepção da Geografia Cultural. Este geógrafo 

focaliza também o conjunto de técnicas e utensílios fabricados pelo homem para alterar 

onde vivem, esse complexo devem ser correlacionados com o modo de vida das 

sociedades, daí decorre o conceito de gênero de vida. (CLAVAL, 2007, p. 33). A 

transcendência desse conceito é a apuração do desenvolvimento das sociedades a partir 

do domínio e equilíbrio das técnicas com o meio natural. Para La Blache a cultura era 

algo que se interpunha entre o homem e o meio natural e humaniza paisagens 

(CLAVAL, 2007, p. 35). 

Existem outros autores que podemos citar como base para a Geografia Cultural, 

contudo, observa-se que durante muitas décadas o enfoque dos estudos culturais esteve 

relacionado às sociedades tradicionais e agrícolas, ou seja, a momentos históricos 

anteriores à Segunda Guerra Mundial e, portanto, anterior ao novo paradigma mundial, 

o da industrialização e do crescimento das cidades (CORRÊA, 2003, p. 167). 

Nesse contexto, não se pode ignorar a questão urbana, sobretudo em decorrência da 

explosão demográfica das cidades em detrimento ao campo. Existe vasta literatura em 

ciências humanas que trata deste tema, entretanto, usa-se nesta dissertação como base 

para o entendimento da relação entre cultura e o urbano a concepção revisada da 

Geografia Cultural, que preconiza a existência de um processo material oriundo da 

consciência humana que pode ser influenciado pela superestrutura da base econômica. 

Esse processo é material e envolve trocas, mediações, relações cotidianas etc. 

(CORRÊA, 2002, p. 169).  

A cidade, a partir da década de 1970 passa a ser revista pelos geógrafos, e pesquisada 

com base em sua dimensão cultural: como um texto no qual se lêem a sociedade e suas 
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múltiplas interpretações da paisagem urbana (DUNCAN22 1990 citado por CORRÊA, 

2002, p. 168) 

A comparação da paisagem urbana com um texto talvez seja a melhor ligação 

metafórica que se possa encontrar para o estabelecimento do diálogo entre a geografia – 

cultural com enfoque no urbano - e a grande área de ciências da comunicação. 

Nessa empreita metodológica, acredita-se que um dos elementos teóricos que permite 

realizar a conexão suscitada é o conceito geográfico de paisagem. A definição de Santos 

(2009) é apropriada a este estudo: 

A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 
heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e 
natureza (...) é o conjunto de elementos naturais que fisicamente caracterizam 
uma área (...) é a porção da configuração territorial que é possível abarcar 
com a visão. (SANTOS, 2009, p. 103).  
 
 

A paisagem é estabelecida pelos objetos criados no espaço no decorrer dos tempos, 

contudo depende antes de tudo da percepção, do simbólico. Supor que determinadas 

sociedades solidarizem de significados comuns acerca de determinados objetos não 

exime o fato que a percepção desses objetos seja estritamente pessoal e indissociável do 

indivíduo. Ao mesmo tempo é uma materialidade representativa do tempo como indica 

Santos (2009): “A paisagem é história congelada, mas participa da história viva” 

(SANTOS, 2009, p. 107), essa vivacidade é alimentada pelo o que o ser humano muda 

no seu território mas também pelo o que percebe no mesmo. 

O geógrafo Cosgrove (1998) citado por Corrêa (2002) defende que “toda atividade 

humana é, ao mesmo tempo, material e simbólica, produção e comunicação” 

(COSGROOVE23, 1998 citado por CORRÊA, 2002, p. 173) 

A mediação comunicativa e as relações interpessoais que promovem o desenvolvimento 

social são temas clássicos das ciências da comunicação. A materialidade cultural 

expressa nos objetos e funções tem um sentido devido à relação simbólica com a 

sociedade de cada lugar. Assim, tão importante como compreender o objeto de estudo 

                                                 
22 DUNKAN, J, S (1990) The city as text: the politics of landscape interpretation en the Kandryan Kingdom, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

23 COSGROVE, D, E; DANIELS, S,J (Eds) (1988); The Iconography of Landscape; essays on the symbolic 
representation, design and use of past enviroments; Cambridge University Press; Cambridge. 
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no contexto espacial é compreender as relações que o mesmo estabelece e suas 

dialogias. 

Dentre os autores da área de comunicação que subsidiam essa premissa, Ferrara (2000) 

assegura que toda prática humana está inserida numa situação mais ampla que interfere 

no sistema social, econômico e cultural. Para a autora, essas práticas são representadas 

por signos oriundos do pensamento. Esse ato de representar, essa linguagem acaba por 

ser um sistema informacional que pode ser caracterizado por linguagens não verbais. A 

mesma autora ressalta a existência de uma lógica denominada Semiótica, que se vale da 

identificação e compreensão dos signos e da relação que mantém com o objeto 

representado (FERRARA, 2000, p. 06). 

Ferrara (2000) pontua ainda que “a cidade é um espaço privilegiado do ‘não-verbal’” 

(FERRARA, 2000, p. 19), esse termo seria exclusivamente visual ou sonoro, mas 

plurisssígnico e a cidade é uma rica fonte desse tipo de signo que estabelece um espetáculo 

de imagens que são qualificadas e localizadas pelos seus usuários. A partir do uso e 

interação com as imagens se alimenta uma tradição, uma memória, um hábito urbano. 

A significação dos objetos materiais, símbolos e signos existentes na urbe remete a 

valores e significados. O objeto a ser analisado não foge a essa regra, contudo é 

importante esclarecer que o principal conteúdo do painel publicitário, a propaganda 

propriamente dita, não é objeto prioritário desta pesquisa. Discute-se a forma, a 

materialidade, a espacialidade e os elementos determinantes para 

existência/inexistência, suas tipologias e eventuais disputas de interesses dos atores 

envolvidos na decisão dos tipos de mídia exterior que irão prevalecer no espaço. 

Assim, para entender a relação entre os atores recorre-se a análise do posicionamento 

discursivo dos mesmos através dos métodos de análise retórica do discurso. Busca-se 

assim verificar o que prezam os atores envolvidos no tema, sobretudo porque para 

empresários e agentes da municipalidade validarem seus pontos de vista e as demandas 

das organizações que representam, estes se expõem, realizam discursos legitimadores 

aos grandes meios de comunicação.  

É fato notório a grande quantidade de material discursivo sobre o assunto em questão 

nos meios de comunicação brasileiros e portenhos. 
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2.3 Análise Discursiva 

 

Dentre as diversas abordagens possíveis para análise de discurso, opta-se pelo uso 

análise de discurso retórico proposto por Tereza Lúcia Halliday24. Essa proposta 

estabelece as maneiras pelas quais os discursos buscam se validar a partir da de uma 

série de elementos discursivos denominados “boas razões para” . 

Halliday (IN KUNSCH 2009, p. 36) se baseia em Cooper (1989, p. 163-152) para listar as 

características imprescindíveis de um discurso eficaz. Essas características denominam-se 

“boas razões” e necessitam: a) se adequar ao público em termos de linguagem, pois é 

preciso que o argumento seja formulado no nível do entendimento do interlocutor, e que 

esse argumento ressoe em suas necessidades e lhe pareça razoável; b) preparar terreno para 

a resposta desejada, isso implica na escolha detalhada: da ordem das informações a serem 

apresentadas, vocabulário, figuras de linguagem; c) sobreviver às objeções, e d) ser éticas. 

Com base nesse entendimento, da necessidade das organizações disporem de meios e 

métodos retóricos para interagirem, Halliday (2009, p. 45) afere sobre a situação 

retórica das organizações (pessoas jurídicas) apresentando as seguintes premissas:  

1. As organizações precisam de legitimidade para sobreviver; 

2. As organizações precisam comunicar-se para legitimar-se; 

3. O discurso organizacional é, quase sempre, uma retórica de legitimação. 

Esse processo retórico identificado no discurso organizacional25 busca a legitimação de 

tudo o que é necessário para a sobrevivência organizacional. Torres Júnior (2009, p.60) 

oferece mais detalhes sobre o estudo da retórica: “A retórica estuda os meios para se 

conseguir a audiência de determinada tese que lhe seja demonstrada...” 

                                                 
24 Doutora em Comunicação Pública pela Universidade de Maryland e mestre em Jornalismo Agrícola pela 
Universidade de Wisconsin, dos Estados Unidos. Bacharel em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap). Como docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), analisou discursos organizacionais 
e orientou dissertações, usando a metodologia da análise retórica. Publicou artigos na Revista Brasileira de Ciências 
da Comunicação (Intercom), na revista Comunicação & Sociedade (Metodista) e na Revista de Comunicação 
Empresarial (Aberje). Tem oito livros publicados, como autora, coautora ou organizadora, entre os quais: A retórica 
das multinacionais; Atos retóricos; Discursos legitimizantes;O que é retórica; e Celebrações. (KUNSCH, 2009) 

25 O conjunto de práticas linguísticas, semânticas e retóricas das pessoas jurídicas recebe o nome de discurso organizacional. 
Todo discurso se reveste de uma retórica, ou seja, certo modo de definir a realidade conforme a visão que o comunicador 
deseja compartilhar. Todo discurso é uma retórica, na medida em que busca influenciar as relações humanas. 
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Nesse processo de análise retórica do discurso propõe-se compreender um pouco sobre 

o papel das organizações. No campo da comunicação existe uma área específica para 

esse tipo de estudo: a comunicação organizacional. 

O campo dos estudos das organizações deriva, historicamente, do campo dos estudos da 

administração das organizações. As principais teorias racionalizam os meios e métodos 

de controle do trabalhador no contexto das organizações industriais. 

As organizações são sistemas sociais complexos constituídos pelo relacionamento entre 

pessoas que atuam segundo divisões de processos de trabalho. São entidades que, 

através de seus integrantes e sociedade a qual fazem parte, criam uma cultura comum, 

internalizando a memória dos fundadores e indo além destes. 

São diversas as correntes teóricas que tratam das organizações, podemos citar o Taylorismo, 

a Administração Clássica, a Teoria da Burocracia a Escola das Relações Humanas etc. 

São muitas as formas possíveis de classificar organizações. Uma distinção usual compreende 

três grandes categorias: empresas privadas, instituições públicas e terceiro setor. Um dos 

principais aspectos de interesse nos estudos das organizações diz respeito às formas pelas 

quais ocorre a interatividade, e, consequentemente, os processos comunicativos. Com base 

nessa premissa, observamos um campo de conhecimento oriundo dessa combinação (estudos 

de comunicação e estudos organizacionais): a Comunicação das organizações. 

Com relação à comunicação, esta disciplina é capaz de produzir uma perspectiva de 

análise social que denota e torna evidente a relevância dos processos interlocutivos de 

interação em várias áreas da vida social.  

A sociedade sempre gerou necessidade de processar suas interações comunicacionais de 

modo mais abrangente e eficaz. Nesse sentido, o advento da mídia na sociedade 

contemporânea caracteriza-se não só pela ampliação de seus meios como pela sua 

inserção na origem dos processos sociais.  

Ao passo que o ato de enunciação depende de um enunciador, os sentidos oriundos dessa 

ação somente podem ser construídos na dialogia, no diálogo elementar entre emissor e 

receptor. Essa relação aparentemente objetiva é dotada de grande complexidade, uma vez 

que para a produção dos sentidos o emissor reveste os enunciados de intencionalidades 

expressas na escolha de símbolos e linguagens para transmitir da melhor maneira sua 
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mensagem, ao mesmo tempo em que o receptor tem um repertório interpretativo próprio 

relacionado às particularidades do mesmo como salienta Oliveira (2008):  

Os sentidos envolvem suposições, deduções, convivência do novo com o 
tradicional, permanência e rupturas construídas de acordo com o repertório e 
universo histórico, social, cultural e econômico de cada um, direcionando as 
percepções para lugares diferentes, na (re)construção do sentido a partir de 
trajetórias e experiências de vida. (OLIVEIRA, 2008, p. 103) 
 
 

As organizações são grandes comunicadoras em virtude de sua necessidade nata de publicizar 

suas ações e transmitir informações que colaborem para estabelecer um bom conceito sobre a 

entidade e seus produtos e serviços como aponta Halliday (IN KUNSCH, 2009, p.33):  

Os significados produzidos e expressos por uma organização agregam valor 
ao seu cabedal, isto é, ao conjunto de bens materiais e imateriais, além de 
formarem o patrimônio organizacional.  
 
 

Ainda com relação à necessidade de estabelecer significados nos atos comunicativos, é 

comum nas organizações um determinado padrão discursivo identificado por Halliday 

pelo termo “boas razões” que seriam atos retóricos regrados de argumentação: 

O empenho da ação retórica é apresentar “razões para...”. E que sejam 
satisfatórias – capazes de gerar boa vontade, levar interlocutores a se 
identificarem uns com os outros, minimizar o impacto de verdades amargas, 
resolver e suavizar conflitos, fomentar consenso, levar a bom termo uma 
negociação e, talvez persuadir totalmente na direção desejada pelo retor. 
(HALLIDAY, 2009, p. 35) 

Essa perspectiva é utilizada para análise de discursos específicos sobre a questão da 

mídia exterior no capítulo 3. 

 

 

2.4 Procedimentos metodológicos e técnicos 

 

A partir das considerações teóricas apresentadas propõe-se o estabelecimento de 

categorias de análise que dêem conta de explicar a dinâmica do objeto no tempo/espaço, 

sua interação social e a problemática da disputa por espaços percebida diretamente pela 
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materialidade do objeto e pelo discurso dos atores (pessoas físicas ou organizações). 

Assim elenca-se as seguintes atividades realizadas para alcançar tais objetivos: 

4. Levantamento bibliográfico; 

5. Levantamento de notícias sobre a temática na mídia; 

6. Levantamento iconográfico; 

7. Levantamento de atores; 

8. Trabalho de campo para: realização de entrevistas e levantamento amostral 

da publicidade, para elaboração de mapa e captação de acervo fotográfico. 

Inicialmente, a partir do levantamento bibliográfico relacionaram-se as bases teóricas e 

conceituais de base da pesquisa (apresentadas anteriormente). Após essa fase, buscou-se 

informações sobre momentos históricos do desenvolvimento das cidades e sua relativa 

repercussão na paisagem. Buscando balizar a periodização dos eventos que demonstram 

o desenvolvimento das cidades e obter base cartográfica mínima, optou-se pela 

utilização de dois importantes documentos: o Atlas Ambiental do Município de São 

Paulo26 e o Atlas Ambiental Buenos Aires27. 

Além dos levantamentos anteriores, foram apurados em periódicos e sítios oficiais (governo e 

outras instituições como o PNUD, por exemplo), dados qualitativos e quantitativos tais como: 

dados econômicos, sociais e demográficos de ambas as cidades estudadas.  

Foi também realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a inserção da mídia exterior nos 

diversos períodos e uma busca de artigos e notícias publicadas na mídia brasileira e 

argentina sobre a mídia exterior, a fim de subsidiar a compreensão da história da mídia 

exterior em cada e o panorama contemporâneo do tema. 

No que se refere ao material iconográfico, importante referência utilizada foi a exposição 

fotográfica “Profissão Fotógrafo”28 realizada no Museu Lasar Segall em fevereiro de 2010. 

Na exposição eram ressaltados os principais aspectos urbanísticos de São Paulo e Buenos 

Aires no final da década de 1930 e início dos anos 1940. As imagens de Hildegard 

Rosenthal (1913-1990) e Horácio Coppola (1906-) representando São Paulo e Buenos Aires 

respectivamente apresentam similaridades no tocante à publicidade ao ar livre daquele 

                                                 
26 Disponível em: http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 10/01/2011. 

27 Disponível em: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/. Acesso em 10/01/2011. 

28 Exposição que teve curadoria de Jorge Schwartz e Marcelo Monzani. 
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tempo (Foto 8 e Foto 9). Essa conexão permitiu perceber visualmente a influência dos 

países do “velho mundo” nas cidades em questão muitas décadas antes do grande processo 

de globalização do fim do século XX. Dessa forma realizou-se uma ampla pesquisa no 

acervo do Museu da Energia do Estado de São Paulo; nos acervos particulares de 

empresários do ramo (tanto brasileiros como argentinos); no Sindicato das Empresas de 

Publicidade Exterior do Estado de São Paulo (SEPEX-SP). Ressalta-se a utilização de 

grande acervo pessoal do pesquisador. 

Em São Paulo obteve-se acesso ao acervo fotográfico de uma das mais antigas empresas 

do segmento, a Publix (hoje “Brasil Mídia Exterior”) com fundação em 1929 e em 

Buenos Aires obteve-se amplo expediente fotográfico das empresas argentinas: 

Publicidad Atacama, Marca Urbana e Viacart. 

 

Foto 8 – Bonde em frente ao Mercado Municipal, na região central de São Paulo. Destaque para o 
anúncio publicitário na frente do veículo. Década de 1940. Foto de Hildegard Rosenthal (Instituto 
Moreira Salles, 2009). 
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Foto 9 – Bonde na Calle Corrientes Destaque para os anúncios publicitários na frente e sobre o 
veículo. Ano: 1936. Foto de Horacio Coppola (Instituto Moreira Salles, 2007). 

Com relação às entrevistas, foram identificados os principais profissionais do segmento 

que representassem organizações e pessoas físicas com envolvimento na atividade. No 

tocante às organizações públicas (prefeituras), optou-se por realizar uma análise dos 

discursos divulgados na mídia pelas instituições, uma vez que não foi possível o contato 

com técnicos da Prefeitura em Buenos Aires. Neste caso, não seria adequado realizar 

entrevistas com técnicos da Prefeitura de São Paulo.   

O objetivo dessas entrevistas é a caracterização do meio “mídia exterior” frente às 

problemáticas levantadas dentro do contexto de cada cidade, nesse sentido adotou-se 

como técnica de interlocução, a realização de entrevistas, uma vez que permite a obtenção 

de informações mais qualitativas, ajudando o pesquisador a corroborar seus argumentos, 

revelando fatos e enriquecendo as reflexões (VENTURI, 2011, p.455 e 466). Para a 

realização das entrevistas, elaborou-se um roteiro de orientação. As entrevistas foram 

gravadas com gravador e posteriormente transcritas e traduzidas para que se pudesse 

proceder à análise dos discursos. São apresentadas na íntegra no ANEXO 8. 

Por fim, realizou-se a coleta amostral de fotos e o mapeamento da mídia exterior. Em 

cada uma das cidades foi escolhida uma importante avenida para servir de base à 

análise. Em São Paulo optou-se pela Avenida Paulista, onde se concentra boa parte das 
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sedes das instituições financeiras do Estado e também do Brasil, e por onde circulam 

milhares de pessoas diariamente. Em Buenos Aires (Cidade Autónoma), optou-se pelo 

corredor da Avenida 9 de Julio composto pelas e avenidas Cerrito e Carlos Pellegrini 

(vias locais, paralelas a via expressa que é denominada 9 de Julio), esse recorte abrange 

11 quarteirões e representa uma das mais importantes da cidade, concentrando uma 

grande circulação de turistas, e com uma grande concentração de painéis publicitários. 

Em ambas as avenidas os engenhos publicitários existentes foram mapeados através do 

uso de um equipamento GPS (Global Position System) e fotografados.  

Posteriormente os dados foram descarregados através do programa GPS Trackmaker 

PRO, e utilizados para a criação do Mapa apresentado nos capítulos destinados a cada 

cidade. O Mapa foi elaborado no software Terraview versão 4.2.0 (software livre 

desenvolvido e distribuído gratuitamente para download pelo INPE)29 e sua arte final 

foi feita no software GIMP (software para manipulação de imagem distribuído 

livremente)30. Tal mapa é utilizado como subsídio à análise, demonstrando a variedade 

da publicidade em Buenos Aires e os novos tipos de publicidade que surgiram como 

alternativa à mídia exterior tradicional a partir da lei Cidade Limpa em São Paulo. A 

metodologia para esse tipo de mapeamento já foi utilizada pelo pesquisador para fins 

profissionais em diversas cidades paulistas31. 

                                                 
29 TerraView 4.2.0. São José dos Campos, SP: INPE, 2010. Disponível em: www.dpi.inpe.br/terraview. Acesso em: 
20/01/2012. 

30 Disponível em: http://www.gimp.org/. Acesso em 10/01/2012. 

31 RIZO, S. A., BALESTRIN, M. N., CANDUZINI, J. C. Mapeamento de anúncios publicitários como base nas 
propostas de legislação municipal de publicidade exterior. In Simpósio Internacional Caminhos Atuais da Cartografia 
na Geografia: o mapa como forma de expressão das geografias, 2, 2010, São Paulo. Anais do Simpósio Internacional 
Caminhos Atuais da Cartografia na Geografia: o mapa como forma de expressão das geografias. São Paulo: 
FFLCH/USP, 2010. p. 1679-1711. 
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3 A MÍDIA EXTERIOR EM SÃO PAULO: CONTEXTO E 
IMPORTÂNCIA 

 

 

Buscando parâmetros para a análise, propõem-se três etapas: 1) Estabelecimento de 

cronologia histórica sobre fatos que impulsionaram o desenvolvimento da cidade e, 

consequentemente, o desenvolvimento do objeto de estudo; 2) Descrição e análise de 

questões contemporâneas, dentre as quais verifica-se a implementação da “Lei Cidade 

Limpa” e 3) Trabalho de campo para constatação da eliminação da mídia exterior e 

análise da possível inserção dos novos tipos de mídia. 

 

 

3.1 Marcos referenciais para compreensão do desenvolvimento 

da cidade de São Paulo 

 

Os jesuítas distribuíram-se pela costa, criando casas na Bahia (Salvador e 
Porto Seguro), São Paulo (São Vicente), Espírito Santo e Pernambuco. Mas 
desde o princípio Nóbrega esteve interessado na localização de Piratininga, 
que lhe permitiria estabelecer as bases para daí penetrar o sertão, até – quem 
sabe? – o longíquo Perú, em cuja costa, dizia-se, habitavam os etíopes do 
preste João, velha lenda medieval que situava o Paraíso terrestre ora na 
Etiópia, ora na Mongólia, ora nas ilhas transoceânicas; preste João era a 
denominação dada a São João Evangelista, que se dizia zelar pela Igreja 
Esotérica (KEHL, 2005, p. 42).  
 
 

Propõe-se neste capítulo elencar fatos e dados sobre o desenvolvimento da cidade de 

São Paulo sem um apego a datas específicas, uma vez que, em se tratando de eventos de 

grande magnitude, a proeminência dos efeitos ou a própria introdução do evento não é 

abrupta, mas fruto e produtora de processos no tempo. 
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3.1.1 Da Vila a Cidade 

 

No período colonial, enquanto as cidades litorâneas de Recife, Salvador e Rio de 

Janeiro se caracterizam como polos de desenvolvimento em função do comércio com a 

metrópole Portugal, São Paulo, da sua fundação como “Villa de Piratininga” no ano de 

1554, até a elevação à categoria de “Cidade” em 1711, não apresentou pujança 

econômica ou demográfica.  

Ao contrário, autores como Azevedo32 (1958) e Bruno33 (1953) demonstram que a então 

“capital do Bandeirismo” não passava de uma pequena vila que desempenhava funções 

de apoio logístico aos homens que partiam em busca de ouro e outros metais preciosos 

seguindo especialmente para norte o noroeste do Brasil. Durante séculos o território da 

cidade se limitou ao triângulo delimitado pelas Ruas: Direita, XV de Novembro e São 

Bento (nomes atuais) e adjacências. 

Não se encontra indícios de painéis publicitários nesse período, contudo, naturalmente, 

os poucos estabelecimentos comerciais necessitavam indicar sua atividade, Bruno 

(1954, p.293) descreve que o ramo verde colocado na porta era um indicador das casas 

que vendiam vinho (Figura 4). 

Figura 4 - Ramo verde colocado nas casas que 
vendiam vinho em fins do século XVI. Bico de 
pena de Clóvis Graciano IN Bruno (1954, 
p.293). 

                                                 
32 Um dos primeiros professores de Geografia da USP, bacharel em direito, primeiro na cátedra de geografia do 
Brasil e primeiro grande autor de livros didáticos de Geografia do Brasil, existem informações que a tiragem dos seus 
cerca de 30 livros didáticos ultrapassem 11 milhões de unidades. O total de publicações de Aroldo de Azevedo é de 
aproximadamente 200. Para o 4º centenário da Cidade de São Paulo o professor coordenou um dos maiores tratados 
sobre geografia da cidade de São Paulo: “A cidade de São Paulo. Estudos de geografia Urbana” 

33 Ernani da Silva Bruno: Jornalista, historiador, bacharel em direito, trabalhou em diversos jornais. Sua ampla 
produção literária e jornalística baseia-se em vasto material: atas, textos, livros, fotos etc. Publicou em 1954 a obra 
“História e tradições da Cidade de São Paulo”, livro em três tombos que apresenta amplo acervo de informações com 
base nas atas da câmara municipal de São Paulo. 
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Azevedo (1958, p. 10) informa que mesmo em 1872 a população paulistana era pouco 

superior a 31 mil habitantes, enquanto na cidade do rio de Janeiro era de 274.972 

habitantes (Scarlato, 1996). 

Ainda em 1810, a área da cidade não ultrapassava cerca de 40 ha no entorno do núcleo 

da fundação34 (Figura 5). 

 
Figura 5 - Planta da cidade de São Paulo, 1810. Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo. 
Disponível em: http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/metro/metro_01.htm. Acesso 
em Dezembro/2011. Editado pelo autor. 

O impulso para o desenvolvimento da cidade de São Paulo relaciona-se, especialmente, 

com a expansão da cultura do café na região noroeste paulista, atividade que teve seu 

desenvolvimento inicial a partir do Vale do Rio Paraíba (porção leste do estado 

condicionada pela Serra do Mar e Mantiqueira). A produção utilizava mão-de-obra 

escrava e era escoada pelo Porto de Paraty no Rio de Janeiro, sendo o transporte entre as 

lavouras e o Porto de base animal. Com o declínio da atividade nessa região ocasionado, 

sobretudo por questões de manejo no cultivo do café e o consequente esgotamento dos 

solos, ainda no século XIX a região noroeste do Estado se torna o novo eldorado da 
                                                 
34 Atlas Ambiental do Município de São Paulo. Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/metro/metro_01.htm. Acesso em 

Dezembro/2011.  
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atividade e passa a ocupar posição de destaque na produção cafeeira. Além da adoção 

de técnicas mais modernas de cultivo e do uso da mão-de-obra assalariada, representada 

notadamente pelos imigrantes italianos, a produção passou a ser escoada pelo Porto de 

Santos.  

São Paulo torna-se assim um importante entreposto de transporte, especialmente do 

café, entre a produção e o escoamento, grande parte do estado de São Paulo e a cidade e 

o Porto de Santos. Em 1867 é colocada em operação a primeira estrada de ferro paulista, 

a “São Paulo Railway” ou “Estrada de Ferro Santos-Jundiaí” que fazia a ligação entre as 

cidades de Santos e Jundiaí35. Mattos (1958 In AZEVEDO) informa que  

Foi êste o marco inicia de um amplo movimento ferroviário cujas principais 
etapas correspondem à fundação da “Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro” (1868), da “Estrada de Ferro Sorocabana” (1870) e da “Companhia 
Mojiana de Estradas de Ferro” (1872), tôdas estradas do café... (MATTOS, 
1958, p.9 In AZEVEDO, 1959) 
 
 

O desenvolvimento da cultura cafeeira não pode ser tomado como fator único para o 

desenvolvimento da cidade, mas ainda no século XIX esse produto gerou muitas fortunas. 

Para se ter idéia, o alto volume de exportação que fez do Brasil o maior produtor de café 

também, chegando a exportar ainda em 1830 cerca de ¼ da produção mundial36. Nesse 

sentido, outro fator que colabora para compreender o desenvolvimento de São Paulo é o 

fim da escravatura que demanda a busca de mão de obra para suprir essa lacuna.  

O “endinheiramento” dos “Barões do Café” e a centralização de suas atividades na 

cidade de São Paulo colaboram também para maior desenvolvimento do sistema 

bancário paulistano. Ressalta-se que os primeiros bancos brasileiros tinham como um 

dos seus principais produtos os “empréstimos hipotecários a lavoura” e, segundo Delfim 

Netto - ao tratar das medidas governamentais para fomento ao crédito oferecidos por 

bancos privados - a cafeicultura era setor de importância para as instituições financeiras: 

Esses esforços de crédito não parecem ter tomado outro curso senão o 
financiamento à cafeicultura, haja vista que, ao final do século XIX, os grandes 
lucros proporcionados pela cultura desviaram imensos recursos da classe 
agrícola para o café, o que conduziu o abandono da agricultura de subsistência 

                                                 
35 Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, disponível em: http://www.abpfsp.com.br. Acesso em 
03/01/2011. 

36 Internacional Coffe Organization. Disponível em: http://www.ico.org/coffee_story.asp?section=About_Coffee. 
Acesso em 10/01/2012. 
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nas áreas cafeeiras e ao aumento acentuado das importações de cereais e de 
outros gêneros de consumo (1979, p. 23 IN COSTA NETTO, 2004). 
 
 

Com a abolição da escravatura e o pulsante crescimento da atividade cafeeira observa-se 

impulso na imigração de mão-de-obra estrangeira, sobretudo vinda da Itália. Embora 

essa população viesse para se instalar no interior do estado, boa parte acaba buscando 

oportunidades na própria cidade de São Paulo. O incremento da população estrangeira e 

local nesse período foi muito grande, como descreve Bruno (1953). 

Já em 1895 São Paulo era uma cidade essencialmente cosmopolita: em 
números redondos, de seus 130 mil habitantes, 71 mil eram estrangeiros e 
apenas 59 mil eram brasileiros. Dos estrangeiros, pequeno número de 
ingleses, de belgas e de suecos, cerca de mil austríacos, de mil e cem 
franceses, de dois mil e quatrocentos alemães e quatro mil e oitocentos 
espanhóis, de quinze mil portugueses e de quase quarenta e cinco mil 
italianos (BRUNO, E. S, 1953).  
 
 

Entre 1890 e 1900 a população da cidade saltou de aproximadamente 65 mil para 

239.820 habitantes, ou seja, quase quadruplicou em 10 anos, dado que confere ao 

período a maior taxa de crescimento geométrico anual de toda a série (que vai até 2010), 

conforme pode ser observado na tabela (Tabela 5). 

Tabela 5 - População nos anos de levantamento censitário no município de São Paulo (1872 a 2010). 

Anos População  
Taxa de 

crescimento(1) 

1872 31.385   

1890 64.934 4,1 

1900 239.820 14,0 

1920 579.033 4,5 

1940 1.326.261 4,2 

1950 2.198.096 5,2 

1960 3.781.446 5,6 

1970 5.924.615 4,6 

1980 8.493.226 3,7 

1991 9.646.185 1,2 

2000 10.434.252 0,9 

2010 11.253.503 0,8 

(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual. Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 
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A função de ponto de ligação entre o planalto e a zona litorânea adquirida por São 

Paulo, influencia a aristocracia cafeeira a se instalar na cidade em fins do século XIX, 

buscando maior controle das atividades econômicas de então. Essa aristocracia tinha 

como referencial a cultura européia e, portanto, demandava entre outras coisas a 

construção de mansões em estilo importado (sobretudo da França), e a procura por 

produtos e serviços modernos oriundos do velho continente.  

Assim, no plano urbanístico pouco a pouco a cidade com aparência de vila vai se 

transformando através das melhorias urbanas e da abertura de estabelecimentos de comércio 

e de serviços na região central. Além disso, a construção dos viadutos do Chá (1892) e 

Santa Ifigênia (1913) colaboram para a expansão da cidade além do Vale do Anhangabaú. 

A acanhada região do triângulo histórico dos séculos anteriores abriga no início do século 

XX, palacetes com piso térreo, além de mais dois andares (SCARLATO, 1996, p.440). 

Outro importante marco é a inauguração da Avenida Paulista em 1891, no alto do 

espigão37 que, na época era considerado um dos pontos mais distantes da cidade 

(SCARLATO, 1996, p. 440).  

A ampliação demográfica e decorrente mercado de consumo é elemento que instiga a 

existência de publicidade para indução ao consumo, e uma das consequências na 

paisagem é a massiva e desordenada utilização de anúncios em papel colado como pode 

ser observado na Foto 10. 

Foto 10 - Anúncios diversos: 
Água São Lourenço, Café e 
“Assucar” Periquito, Casa 
Michel, Massagem Dochas 
Otrokoch, Cometa, Foot Ball 
Uruguayos vs Brazileiros. 
Ano: 1910. Fonte Abril 
Cultura, 1990, p. 8. 

                                                 
37 Espigão é a parte alta das serras, constituindo penhascos de arestas vivas ao longo das mesmas (Dicionário 
Geológico-Geomorfológico, 1969, p. 165). Para compreender a aplicação desse termo a situação específica da Av. 
Paulista sugere-se o esforço imaginativo de pensar esta importante avenida sem urbanização e, portanto perceber que 
suas vias transversais “descem” tanto no sentido do centro da cidade quanto no sentido Oeste. 
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Existem indícios que esse tipo de publicidade era utilizado de forma massiva na cidade. 
Rizo (2009, p. 39) aponta a criação do que pode ser a primeira legislação de 
regulamentação da prática de fixação de anúncios em papel colado (Figura 6) no ano de 
1892 ao que indica causar algum incômodo, ao menos aos legisladores de então: 

Resolução n°6  
Concede ao Cidadão Alberto Müller o estabelecimento de “Columnas de 
Propaganda”. O Cidadão Dr. João Alvares de Siqueira Bueno, Intendente de 
Justiça e Polícia, faz saber que a Câmara adoptou a seguinte resolução:  
Art I°. - A Câmara Municipal da Capital, concede permissão ao cidadão 
Alberto Müller, pelo prazo de 15 annos para o estabelecimento de “Columnas 
de Propaganda” sob as seguintes condições:  
I°. Dando algum resltado pecuniário satisfsctório para os cofres da 
Municipalidade.  
2°. Não prejudicar o trânsito público nem condições estheticas ou de 
embellezamento da cidade. 
3°. Sendo unicamente assentadas as “Columnas” nas seguintes ruas e praças: 
- Largo de São Farncisco, São Paulo e Concórdia - Praça da República, 
Arouche, Guayanazes, General Ozório, Liberdade e do Payssandú, Rua 25 de 
março (ao lado do rio Tamanduatehy); aterrado do Gazômetro e do Carmo; 
Av. da Intendencia e Rangel Pestana; ruas da Liberdade e do Gazometro, na 
parte não calçada, devendo a Intendencia de Obras Municipaes, marcar os 
pontos nos logares acima designados.  
Art. 2°. - Fica estabelecido o imposto annual de 50$000, de cada parte.  
Art. 3° - Fica prohibida a collocação de cartazes ou outros annúncios nas 
paredes das casas, ficando estabellecida a multa de 50$000 para os 
contraventores.  
Art. 4°. As “Columnas” deverão ser assentadas de conformidade com a 
planta apresentada.  
Art. 5°. Ficam ressalvados os direitos de terceiros, cumpra-se e publique-se.  
Intendência de Justiça da Câmara Municipal de S. Paulo, 26 de dezembro de 
1892.  
O Intendente de Justiça e Polícia  
João Bueno  
Registrado e archivado na Secretaria Geral da Câmara  
Antônio Vieira Braga 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – “Columna de Propaganda”. Fonte: 
A cidade-exposição: comércio e cosmopolitismo 
em São Paulo, 1860-1914 Por Heloísa Barbuy – 
1907 – pg 82. 
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A implementação de serviços públicos tais como a distribuição de eletricidade, a criação 

dos bairros jardins e a implantação do bonde elétrico (Foto 11) são símbolos do 

crescimento e da pujança da cidade. 

 
Foto 11 - Inauguração do primeiro bonde circular. Multidão cerca primeiro bonde a circular 
durante a inauguração, em 07/05/1900, da linha Barra Funda-São Bento, ao longo da Alameda 
Barão de Limeira, no trecho em frente à Casa de Carros. Data: 07/05/1900. Fonte: ACERVO 
FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO. 

A modernidade ocasionada pela implantação dos bondes não é imune a publicidade. 

Fontes iconográficas demonstram publicidade na testeira e na parte interna dos bondes 

nas décadas posteriores à implantação desse meio de transporte (Foto 12 e Foto 13).  

 
Foto 12 - Anúncio em Bonde: Imagem mostrando bonde danificado pela ação de estudantes. Data: 
30/09/1930. Fonte: ACERVO FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO. 
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Foto 13 – Anúncio na parte interna de bonde. Interior de carro de transporte de passageiros 
depredado por estudantes na Rua da Consolação às 10 horas do dia 26/3/38. Data: 30/03/1938. 
Fonte: ACERVO FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO. 

 

 

3.1.2 Século XX 

 

No início do século XX Júnior (1901 In AZEVEDO 1958, p.12) relata que entre a grande 

população de imigrantes existiam muitos profissionais tais como ferreiros, sapateiros, 

funileiros etc, de modo que em 1901 a indústria artesanal estava muito difundida. Havia na 

cidade 108 estabelecimentos, a maioria pertencente a italianos, alemães e suíços. Como 

exemplo. 

A fábrica de tecidos “Anhaia”, fundada em 1886, e de que Antônio Proost 
Rodovalho foi um dos criadores, tinha 310 operários em 1901, dos quais 301 
eram estrangeiros, na maioria italianos38. 
 
 

A industrialização e relativa formação mercado consumidor fomentam a existência da 

publicidade. Padrões criativos de suporte para mídia exterior já são percebidos na 

década de 20 (Foto 14) 

                                                 
38Fonte: JUNIOR, A,F. A Indústria no Estado de São Paulo em 1901, Ed. “Diário Oficial”, São Paulo, 1901 
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Foto 14 - Reclames em formato diferenciado em 1914. Os “reclames” tinham pessoas dentro e 
caminhavam. Fonte: A Cigarra nº 3, 20/04/1914. Cia da Memória. 

O crescimento Em 1907 o Estado de São Paulo, impulsionado pela capital, já ocupava o 

segundo lugar em número de estabelecimentos industriais no país, conforme cita Mattos 

(1958, p. 32. In Azevedo, 1958) tomando por base o censo industrial de 1907 (Tabela 6): 

Tabela 6 - Posição dos cinco maiores centros industriais do país em 1907. 

Centros Industriais Estabelecimentos Operários Produção (Em Mil Réis) 

1. Distrito Federal 652 35.104 221 619:542$ 

2. São Paulo 314 22.355 110 754:391$ 

3. Rio Grande do Sul 314 15.426 99 778:820$ 

4. Rio de Janeiro 126 11.900 45 112:500$ 

5. Minas Gerais 528 9.307 32 369:694$ 

Outros Estados 1.054 42.328 159 208:425$ 

Total 2.988 136.420 668 843:372$ 

Fonte: Mattos, 1958, p.33 In Azevedo 1958 

Outro fato importante para o período diz respeito ao início do amplo processo de 

verticalização da cidade de São Paulo Mattos aponta dados sobre a densidade dessa 

verticalização. (KLINTOWITZ, 1989): 

O ritmo de construções é evidenciado nos seguintes números: em 1930, 
foram construídos 3.922 novos prédios. Em 1940, foram construídos 12.940 
prédios. A cidade evoluía em números totais, da seguinte maneira: em 1920 
existiam 60 mil edifícios; em 1928, 100 mil edifícios; e em 1944, 230 mil 
edifícios. (KLINTOWITZ, 1989)  
 
 

Face à verticalização da cidade, os tapumes de construção oferecem condições para a 

presença de mídia exterior com acabamento diferenciado. Exemplo disso pode ser 

percebido na Foto 15 e na Foto 16. 
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Foto 15 - Painéis publicitários na esquina da Rua São Bento com Av. São João. Terreno em obras 
para construção do edifício Banco do Brasil. Década de 40. Acervo pessoal Luiz Fernando 
Rodovalho. 

 
Foto 16 - Painéis publicitários na Rua XV de Novembro. Terreno em obras para construção. S/D,. 
Acervo pessoal Luiz Fernando Rodovalho. 

Ainda tratando das edificações existentes na cidade, Mattos (1958, p.150 In AZEVEDO) 

aponta o Edifício Martinelli como importante ícone para a paisagem paulistana. 

O crescimento vertical do Centro teve início na primeira vintena do século 
atual, embora fosse bastante modesto quer quanto à altura (em geral, não 
superior a 5 andares), quer quanto ao número de edifícios (46). Na década de 
1920-30, construiu-se o Prédio América (ex-Martinelli), junto à ladeira 
inicial da Avenida São João e apresentando 24 pavimentos; durante muitos 
anos, constituiu um dos motivos de orgulho do paulistano e dominou 
soberanamente, sem competidor, não apenas a área central, mas tôda capital 
paulista. 
 
 

Existem diversos registros mostrando painéis publicitários instalados no ponto mais alto 

do edifício Martinelli em momentos distintos. Este tipo de painel publicitário em 

formato e tecnologia diferenciada e localizado no topo do edifício símbolo da cidade de 

São Paulo exibe marcas ou produtos de proporcional importância (Foto 17). 
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Foto 17 - Av. São João em direção à rua São Bento. Por volta de 1930. Ao centro, o prédio 
Martinelli com painel tipo topo de prédio exibindo a Marca Gessy. Fonte: ACERVO FUNDAÇÃO 
ENERGIA E SANEAMENTO. 

Eventos tais como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente de 1914 a 

1918 e de 1939 a 1945, e das crises econômicas mundiais, especialmente a crise de 

1929 estimularam a indústria nacional que se desenvolveu a partir da substituição das 

importações para suprir a ausência dos produtos manufaturados importados consumidos 

no país Neste período, a diversificação das propagandas indica relativo aquecimento 

econômico, ao passo que a estética das propagandas, os produtos oferecidos e a 

localização dos painéis colaboram para caracterizar idéias e valores próprios deste 

momento histórico. 

Registros fotográficos39 de propagandas em mídia exterior fornecem indicadores dos 

hábitos de consumo no pós-guerra (anos 1940 e 1950). Na época os painéis eram 

produzidos através de pintura manual em chapa (Figura 7). 

                                                 
39 Acervo pessoal do empresário de mídia exterior Luiz Fernando Rodovalho 
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 Figura 7 - Anúncios diversos. Década de 1940. Acervo pessoal Luiz Fernando Rodovalho. 

A expansão da cidade no período pós-guerra é avassaladora, segundo Scarlato (1996, 

p.444): “Os 130 km² que a cidade possuía em 1940 passaram para 420 km² em 1954. A 

cidade incorpora os núcleos que cresciam isoladamente”. A publicidade é percebida 

conjuntamente com a urbanização da cidade (Foto 18) 
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Foto 18 - Pavimentação da Av. Liberdade. Ao fundo, painéis pequenos da Empresa Publix Ltda., 
atual Brasil Mídia Exterior. Acervo: ACERVO FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO  

Outro ponto importante que representa um marco para os padrões urbanos de São Paulo 

é o “Plano de Avenidas” do Prefeito Prestes Maia. Em seu mandato (1938-1945), 

Prestes Maia promoveu obras de um plano urbanístico que previa facilitar a circulação 

automobilística entre a região central e as demais regiões da cidade (industriais e 

residenciais). Sucintamente pode-se dizer que a idéia central de tal projeto era de 

redistribuir a circulação veicular e racionalizar o roteiro dos fluxos em função das 

direções únicas de determinadas vias e do aumento da seção das vias principais. 

O avanço desse plano, que dentre muitas outras obras compreendeu a criação do anel viário 

central (e as vias radiais); a remodelação do Vale do Anhangabaú e o desenvolvimento do 

sistema Y (hoje, a ligação Norte-Sul compreendida pelas avenidas Tiradentes, Prestes Maia, 

Túnel Anhangabaú e bifurcação na Praça da Bandeira para as Avenidas 9 de Julho e 23 de 

Maio), estabelece importante mudança na paisagem paulistana. 

A proporção que tais obras davam ao Centro espaços mais amplos e 
logradouros mais arejados, a área construída passou a apresentar um caráter 
macicço, compacto, crescendo vertiginosamente no sentido vertical 
(MÜLLER, 1958, p.150. In AZEDVEDO, 1958) 
 
 

Müller (1958) informa ainda que a crescente febre dos arranha-céus é ocasionada pela 

valorização dos terrenos da região central. Isso indica a instalação de prédios mais 

funcionais que criam no Centro da cidade de São Paulo uma fisionomia norte-

americanizada. 
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A verticalidade central é a base para a instalação dos anúncios de tipo “topo de prédio”, 

ao ponto da região do Vale do Anhangabaú (Foto 19) ser denominada como “Times 

Square Sul-americana” como indica o empresário Valentim Sola40. 

SN - E na cidade de São Paulo, qual era a região com maior quantidade 
de anúncios luminosos? 
SOLA - Vale do Anhangabaú, sem dúvida, porque ali é o ponto que separa a 
zona norte da zona sul, então, todo mundo ia pra lá pra fazer de tudo. Era 
completamente iluminado e as pessoas iam à noite para passear, para ver 
aquela luz toda que entrava pelos nossos olhos e ia para os nossos corações, 
nos deixando felizes. 
SN – Havia outros anúncios exteriores? Como eram feitos? SOLA - Com 
certeza. Havia os anúncios outdoor, feitos em papel e colocados nas paredes e 
topos de prédios. Não existia aquele tipo de impressão de hoje. Você pegava 
uma chapa de 3x2, montava no andaime e pintava o anúncio, que em seguida 
era desmontado e montado no local da exibição, peça por peça, como se fosse 
um dominó. Dava um trabalho enorme e era preciso contratar verdadeiros 
pintores de quadro para reproduzi as imagens em 200 ou 300 m². (SEPEX-
NEWS N. 5, AGOSTO 2009 DISPONÍVEL EM: 
http://sepexsp.com.br/v2/download/0908.pdf ). 
 
 

 
Foto 19 - Prédio da Light e Viaduto do Chá. Fonte: ACERVO Fundação Energia e Saneamento. 

Os palacetes dão lugar aos prédios que por sua vez oferecem suas laterais como base para 

apoio dos painéis publicitários durante o período de obras, na Foto 20 observa-se a 

construção de edifício que ocupa o lugar do palacete Prates (Viaduto do Chá com Rua 

Líbero Badaró). Na Foto 21, a partir do Viaduto do Chá, observa-se a grande quantidade 

de edifícios e painéis em neon nos topos dos prédios (visada no sentido norte-sul). 

                                                 
40 Sola fundou em 1960 a Publitas, uma das maiores empresas de anúncios luminosos da América Latina, que 
confeccionou um dos ícones da paisagem urbana de São Paulo, o famoso relógio instalado no topo do Conjunto 
Nacional, na Avenida Paulista, entre outros. Foi presidente da CPPU – Comissão de Proteção à Paisagem Urbana de 
São Paulo, participou da fundação da AEPAL – Associação das Empresas de Propaganda ao Ar Livre e, 
posteriormente, do SEPEX-SP, onde luta ativamente em defesa da Publicidade Exterior. 
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Foto 20 - Viaduto do Chá, 1953. Observa-se grande quantidade de anúncios publicitários nas 

laterais do Edifício “Conde Prates” Fonte: Klintowitz, 1989. 

 
Foto 21 - Grande quantidade de edifícios e painéis em neon nos topos dos prédios na década de 
1950 (Região do Vale do Anhangabaú). Acervo pessoal de Cristiane Silveira. 

As avenidas mais amplas e por vezes mais longas, em direção às regiões periféricas da 

cidade tornam possível a expansão dos painéis publicitários para as regiões mais 

distantes do centro (Foto 22). É importante ter em conta que o desenvolvimento das vias 

e concomitante crescimento do modelo viário automotivo faz parte das políticas 

nacionais de fomento a indústria automobilística que simbolizam o progresso, 

especialmente através de importantes presidentes como Getúlio Vargas e Juscelino 
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Kubitschek. Antes mesmo, na década de 1920 o presidente Washington Luís já 

apregoava que “Governar é abrir estradas”. 

 
Foto 22 - Painéis sem padronização na Rua Ascendino Reis. Década de 1960. Acervo: Central de 
Outdoor. 

A propaganda de pneus, óleos lubrificantes juntamente com cigarros, bicicletas, 

inseticidas etc., colaboram para ilustrar o rol de produtos que buscavam evidencia nas 

ruas de São Paulo décadas de 1950 e 1960 (Foto 23 e Foto 24). 

 
Foto 23 - Painéis publicitários da década de 1960. Acervo: Central de Outdoor. 
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Foto 24 - Painéis sem padronização da década de 1960. Acervo: Central de Outdoor. 

A falta de padronização e a ocupação do espaço pelos painéis se demonstravam intensas 

em determinados locais (Foto 25). 

 
Foto 25 - Grande quantidade de painéis sem padronização. Década de 1960. Acervo: Central de 
Outdoor. 

Nesse sentido, Rizo (2009, p.51) descreve importante mudança nos padrões de 

produção dos painéis publicitários nos anos 50 do século XX: 

A produção de cartazes também crescia, sendo os mais comuns, os painéis 
compostos da justaposição de folhas impressas, processo que pouco a pouco 
foi tomando o lugar das pinturas. Duas folhas, quatro, oito, dezesseis, são 
alguns exemplos das possibilidades de montagem dos painéis. Nesse 
momento, é de suma importância distinguir os cartazes de papel colado em 
qualquer lugar, dos painéis em chapa pintados, denominados tabuletas.  
Era muito comum a colagem de cartazes nos tapumes dos canteiros de obras, 
e a propaganda se misturava com as mensagens de shows e peças de teatro. 
Novos hábitos e produtos eram difundidos através da incipiente mídia dos 
jornais e do rádio, e pelos referidos cartazes e tabuletas. 
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Nos anos de 1960 e 1970 a cidade passa por nova revolução urbanística, marcada agora 

pelo alargamento de avenidas e vias auxiliares e a construção de avenidas que ligam a 

cidade às rodovias. A amplitude de vias, o exponencial crescimento da frota veicular e o 

padrão vertical do centro da cidade (que caminha para as demais regiões) transformam-

se em paradigmas do desenvolvimento que estabelecem relativa matriz paisagística que 

prevalece até o período contemporâneo. 

O envelhecimento da região central e a incapacidade do antigo plano viário de 

comportar o novo capitalismo das multinacionais credenciam a Avenida Paulista a se 

tornar o novo centro de negócios, especialmente em virtude de sua privilegiada posição 

que permite a ligação entre dois grandes extremos em expansão, a região do ABC 

paulista e o subcentro da Lapa e o Distrito Industrial de Osasco (SCARLATO, 1996, p. 

446).  

O croqui apresentado por Azevedo (1958) colabora para compreender a rápida expansão 

da cidade (Figura 8). 

 
Figura 8 - Expansão linear da cidade de São Paulo em quatro séculos. Fonte: Azevedo, 1958, pg. 9. 



68 
 

No campo macroeconômico as décadas de 1960 e 1970 (período denominado de 

“Milagre Econômico”) são marcadas pelo latente desenvolvimento da indústria brasileira, 

especialmente no eixo São Paulo – Rio de Janeiro. Já na política, com a instauração da 

ditadura e a consequente limitação das liberdades públicas observa-se um momento 

delicado da história brasileira, que impõe a censura aos meios de comunicação. 

Em paralelo, o “Milagre Econômico” proporciona a expansão da oferta de produtos e 

serviços ocasionando massiva inserção dos meios de comunicação no cotidiano (mesmo 

em tempos de ditadura). Os dados apresentados a seguir ilustram bem essa informação 

(ABRIL CULTURAL, 1980, p.131). 

A televisão se transforma no grande veículo de comunicação de massa, 
chegando a meados da década de 1970 com 13 milhões de receptores 
espalhados pelo país e atingindo, com seus programas comerciais, cerca de 
70 milhões de espectadores. A propaganda se consolida e ganha novos 
espaços. Assim, se em 1957 a participação do investimento publicitário 
(PNB) não ultrapassava 0,7% (90 milhões de dólares em termos absolutos) e 
o mercado de trabalho não ia além de 10.000 pessoas no setor, em 1973 a 
revolução produzida pela propaganda já se faz notar: a participação no PNB é 
de 1,3% (726 milhões de dólares) e 40.000 pessoas vivem da nova profissão. 
 
 

No segmento percebe-se gradual padronização das medidas dos painéis buscando 

colaborar no processo de uniformização do espaço para propaganda, assim como se 

estabelecia com os demais meios de comunicação (Figura 9). 
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Figura 9 - Medidas padrão dos outdoors. Elaborado pelo Autor. 

As agências de publicidade necessitam de relativa padronização para otimizar a 

produção artística das propagandas, além disso, observa-se também a ampliação da 

quantidade dos painéis expondo informações de modo massivo. 

A mudança dos padrões de produção também é notória, painéis com relativa padronização 

métrica para colagem de papel tomam o espaço dos painéis pintados das décadas 

anteriores. Sabadin (1990, p.58) demonstra importante quadro histórico acerca da estética 

promovida pelas “tabuletas”41 no início da década de 1970 (Foto 26 e Foto 27). 

Somente na cidade de São Paulo, contavam-se nada menos que 12.000 
tabuletas. Grande parte delas sem manutenção, com molduras mal 
conservadas (quando havia molduras), folhas descolando e diversos outros 
sinais de deterioração. 
Conviviam lado a lado tabuletas de 16 folhas, de 32 folhas horizontais, 32 
verticais e até 64. Cada local chegava a ter até 20 tabuletas juntas, e era 
procedimento normal da época a instalação de tabuletas ‘em dois andares’. 
Frequentemente, eram colados cartazes idênticos, ou concorrentes, um ao 
lado do outro, e na hora da comercialização, os preços variavam em 
proporções absurdas, confundindo os anunciantes e deixando o meio sem 
credibilidade. 
Em meio a todo esse quadro de desorganização, o outdoor, em meados da 
década de 1970, viu despencar a sua participação percentual no bolo das 
verbas publicitárias. No início desta mesma década, mais de 6% do 

                                                 
41 Tabuleta: termo utilizado para indicar anúncios em suportes mais simples dos que os conhecidos atualmente. Os 
profissionais mais antigos ainda utilizam o termo para designar o outdoor. 
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investimento em propaganda eram destinados ao outdoor. Já em 1976, esse 
número chegaria ao fundo do poço: 0,8%. 
 
 

 
Foto 26 - Tabuletas com anúncios publicitários (Década de 1970). Acervo: Central de Outdoor. 

 
Foto 27 - Tabuletas com anúncios publicitários (Década de 1970). Acervo: Central de Outdoor. 

Como fruto de um amplo processo de organização do setor promovido pelos próprios 

empresários, é na década de 1970 que surge relativa padronização de um dos principais 

tipos de mídia exterior: o outdoor.  

A terminologia outdoor é importada do termo americano “outdoor advertising”. Esse 

painel possui medida padronizada de 9,00 x 3,00 m e padrão comercial definido em 

exibições de duas semanas. Sabadin (1990, p. 26) demonstra a gênese dessa tipologia, 

que é reconhecida, muitas vezes, como sinônimo de mídia exterior. 

O cartaz de 32 folhas nasceu em meados da década de 60, graças ao 
tradicional jeitinho brasileiro: o cartaz de 16 folhas não estava agradando à 
criação das agências e anunciantes pelo fato de ser quadrado, formato que 
dificultava o layout. Como seria praticamente inviável a retirada de todos os 
cartazes de todos os cartazes de 16 folhas e sua consequente substituição 
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pelos de 24 (padrão adotado em vários países estrangeiros), optou-se pela 
colocação de uma nova tabuleta de 16 ao lado da anterior, nascendo assim o 
brasileiríssimo cartaz de 32 folhas. 
 
 

Em 1977, 11 importantes empresas deste segmento se reúnem e criam uma entidade 

com objetivo de defender a categoria, esta entidade denominada Central de Outdoor 

estabelece em seu estatuto42 : 

1. Promover a união das empresas exibidoras para melhor prestação de 
serviços a seus clientes e ao público, em particular; 

2. Estipular a padronização das tabuletas (tamanho e formato); 
atualmente estas medidas são: 3 x 9 m = 27 m2 em posição 
horizontal, bem como o respeito aos itens do Guia de Procedimentos 
e Qualidade, integrantes do Regimento Interno; 

3. Preservar, defender, fomentar e intensificar a exploração do meio de 
comunicação outdoor, visando sempre o seu progresso; 

4. Empreender estudos e pesquisas em todos os níveis: municipal, 
estadual, federal e internacional, para aprimoramento da utilização 
do meio outdoor; 

5. Estabelecer contatos e acordos com outras associações congêneres 
no Brasil e em outros países, cujos objetivos sejam análogos; 

6. Promover pesquisas econômicas do setor, estudos e análises 
comparáveis a outros veículos de publicidade e comunicação, desde 
que digam respeito ao setor publicitário; 

7. Participar de eventos publicitários, representando as empresas 
afiliadas e o meio outdoor, instituindo premiações quando 
necessário; 

8. Divulgar a eficiência do meio outdoor através de campanhas 
publicitárias em nível nacional e também regional, quando for 
conveniente; 

9. Defender os interesses de suas afiliadas junto aos poderes públicos 
constituídos, propugnando por regulamentações governamentais 
caso seja necessário; 

10. Colaborar com as autoridades ligadas à problemática da propaganda 
e publicidade, assessorando-as como órgão técnico ou consultivo, na 
equação e solução dos problemas a que estão afetos. 

11. Como toda associação, qualquer iniciativa não prevista nos 
estatutos, mas que também concretiza qualquer um dos objetivos da 
entidade é realizada mediante a aprovação dos associados, em 
assembléia ou nas comissões. 

Poucos anos após a fundação da Central de Outdoor, na década de 1980, surgem novas 

tipologias mais modernas de mídia exterior que passam a se utilizar de elementos 

luminosos: os painéis com impressão em lona translúcida e iluminação interna, 

denominados “back-lights” (Foto 28). A novidade é percebida como elemento de 

embelezamento da cidade segundo matéria publicada na revista Veja, Edição 888 de 

09/1985, páginas 94 e 95 (ANEXO 1). 

                                                 
42 Central de Outdoor. Disponível em: http://outdoor.org.br/site/?page_id=12. Acesso em 05/12/2011. 
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Foto 28 – Back-light da Marlboro, um dos primeiros painéis do tipo em São Paulo. Fonte: Revista 
Sinal Extensivo, Ano 2000. 

Ainda na década de 1980 surgem as primeiras legislações urbanísticas dedicadas ao 

assunto. Em 1986 ocorre a criação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana 

(CPPU), contudo até 1989 a regulação da publicidade pautava-se basicamente na 

taxação dos anúncios e engenhos. Na gestão municipal de 1989/1992 observa-se um 

marco para o tema com o programa piloto de ordenação da paisagem da área central 

“EIXO SÉ-AROUCHE”. Este plano partia da premissa que: 

A área central concentra usos e atividades diversos que geram uma grande 
concentração de usuários. No entanto, desde a década de 1960, o setor 
imobiliário vem investindo em setores mais valorizados da cidade, e o centro 
passando por um processo de deterioração física e ambiental.  
 As principais causas da deterioração física e ambiental da paisagem central:  
• Localização inadequada de terminais de ônibus em praças;  
• Acúmulo de elementos publicitários nas fachadas de estabelecimentos 

comerciais, recobrindo a arquitetura dos edifícios e causando “poluição 
visual”;  

• Inadequação do mobiliário e equipamentos urbanos, comprometendo a 
circulação e segurança dos pedestres;  

• Incompatibilidade entre padrões paisagísticos das praças e sua adequada 
utilização;  

• Baixos padrões de manutenção urbana (PMSP, 1989). 
• Como base lógica, o plano cria uma classificação dos tipos de anúncios 

e regulação dos seus limites. Os anúncios foram assim classificados em: 
- Anúncios paralelos;  
- Toldos;  
- Anúncios de cobertura;  
- Letreiros aplicados;  
- Anúncios perpendiculares  
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Nessa mesma época, mais precisamente em 1989, é criado o Sindicato das Empresas de 

Publicidade Exterior do Estado de São Paulo, SEPEX-SP, com o objetivo de promover 

a autorregulação da mídia exterior e criar um canal de diálogo com o poder público43. 

Da união dos sindicatos patronais de outros estados surge também uma entidade de 

representatividade nacional, a FENAPEX (Federação Nacional da Publicidade Exterior).44 

No período compreendido entre a década de 1980 e os anos 2000 a cidade de São Paulo 

consolida a característica de uma das maiores metrópoles do mundo com a comutação 

diária de grande contingente de pessoas dos municípios vizinhos (DINIZ, 2006, p.65). 

Esse período, marcado pela redemocratização brasileira é também quando ocorre a 

inserção de novos padrões tecnológicos e organizacionais e os processos de 

terceirização, enquanto que ao mesmo tempo se observa o crescimento da atividade 

industrial em outras partes do Brasil. Esse conjunto de fatores faz com que tanto a 

região metropolitana de São Paulo como do Rio de Janeiro tenham relativa perda 

proporcional da participação industrial em comparação com o restante do país. 

De 1980 a 2002, a Região Metropolitana de São Paulo perdeu 572 mil empregos no 

setor industrial, mas criou 942 mil empregos nas demais atividades ocasionando um 

resultado positivo de 370 mil empregos (DINIZ, 2006, p.65). 

Uma reestruturação funcional ocasiona a queda do emprego formal no setor industrial, 

mas não promove queda sistemática da produção e é compensada pelos empregos em 

comércio e serviços. Esse dado colabora para evidenciar o aumento da informalidade e 

precarização das relações de trabalho. 

Assim, a cidade de São Paulo muda suas funções, mas amplia seu papel como centro 

articulador da economia nacional e principal polo de integração com a economia 

internacional (DINIZ, 2006, p.65). Para se comprovar a afirmação, são apresentados os 

seguintes dados: o sistema bancário da Região Metropolitana de São Paulo no ano 2000 

participa com 44% dos depósitos, 41% das aplicações do sistema bancário brasileiro, sendo 

                                                 
43 Existem indicações que o SEPEX-SP nasceu a partir de uma entidade que existia anteriormente denominada AEPAL 
(Associação das Empresas de Propaganda ao Ar Livre), mas não se possui dados suficientes para citar sua influencia e 
importância. Maiores informações sobre esta entidade em http://www.sepexsp.com.br. Acesso em 20/02/2012 

44 Mais informações em http://www.fenapex.org.br . Acesso em 20/02/2012. 
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35% na cidade de São Paulo. Sob esses critérios, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

e a de e Brasília, dividem o segundo posto apresentando coincidentemente os mesmos 

dados percentuais: 9% dos depósitos e 7% das aplicações cada uma. (DINIZ, 2006, p.73) 

Entre 1995 e 2001 a participação dos bancos estrangeiros nos ativos da rede bancária 

subiu de 8% para 30% no Brasil. Em São Paulo a Bovespa concentra praticamente todo 

mercado acionário nacional. Além disso, São Paulo concentra também a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros. (DINIZ, 2006, p.74).  

A intensidade das relações de São Paulo é tão importante que pode supor grande radiação 

para seu entorno extra-metrópole. Neste sentido, Lencione (2003 In DINIZ, 2006 p.77) 

propõe assim, sob a terminologia de Região Metropolitana Ampliada, RMSPA, a análise de 

uma região com raio de aproximadamente 100 km, tomando por base a RMSP. A autora 

apresenta a RMSPA como uma mega-aglomeração populacional com aproximadamente 24 

milhões de habitantes no ano de 2000, e, com relação ao estado de São Paulo apresentando 

os seguintes percentuais: 85% da ocupação, 90% do valor agregado da indústria e 84% do 

PIB e 40% da produção industrial ou 1/3 do PIB do Brasil. 

Retomando ao coração da RMSP (e da “RMSPA”) um aspecto importante a ser 

considerado é o grande fluxo veicular e de pessoas. Segundo a Companhia de Engenharia 

de Tráfego, São Paulo possui 15.546 Km45 de vias e sua população conta segundo o censo 

de 2010 com aproximadamente 11 milhões de habitantes46 . Dessa forma a importância da 

cidade para a mídia exterior é latente uma vez que sua existência demanda justamente 

“volume de espectadores” e vias que justifiquem sua existência.  

É nesse período que a Avenida Brigadeiro Faria Lima adquire importância em virtude de 

relativo esgotamento da Av. Paulista face o aumento dos escritórios de serviços (conforme 

conjuntura apresentada). Essa avenida que teve construção iniciada na década de 60 

apresentava muitos prédios comerciais na década de 1970 e ganha os edifícios mais 

modernos do país na década de 1990 em consonância com a ampliação da mesma. Sua 

localização próxima ao Jardim Paulistano e Itaim face o grande fluxo e público de poder 

aquisitivo que a mesma induz ocasiona a instalação de muita publicidade no período. Nessa 

via a grande quantidade de painéis é facilmente percebida nos anos 2000 (Foto 29). 

                                                 
45Disponível em: http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/quem-somos.aspx. Acesso em 10/01/2011. 

46 IBGE, Censo Demográfico de 2010. 
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Foto 29 - Avenida Brigadeiro Faria Lima (Nas proximidades da Rua das Fiandeiras). Ano: 2006. 
Acervo do Autor. 

Os padrões de impressão e tecnologias observados nos anos 2000 surgem em grande 

parte nos anos de 1990, sobretudo quando ocorre a abertura dos mercados, fato que 

possibilitou a mudança dos padrões tecnológicos do meio permitindo que o setor 

produtivo pudesse imprimir as propagandas diretamente em lonas vinílicas 

(dispensando os poucos artistas das épocas anteriores) e fizesse com que o setor gráfico 

especializado em outdoor se modernizasse mais ainda, podendo imprimir mais papel 

com maior qualidade a preços competitivos (Foto 35). Ao mesmo tempo observa-se 

preocupação do setor público para a organização da publicidade nas ruas. Em 1996 foi 

criada, uma das principais legislações para tratar da publicidade, a Lei n° 12.115. Em 

linhas gerais, podemos citar os seguintes tópicos principais dessa lei. 

 1. Estabelecimento de nomenclatura técnica padrão;  
 2. Divisão do território da cidade em níveis tomando por base o zoneamento 
e o estabelecimento de quotas11 (de 1 a 4) para publicidade em função dos 
níveis de necessidade e de restrição; 
 3. Proposição de regras estéticas e de segurança para se obter a licença;  
 4. Classificação do painel em função das suas dimensões e características 
técnicas, com solicitação de documentação proporcional à respectiva 
característica em que o anúncio se enquadrasse; 
 5. Padronização no trâmite burocrático e solicitação de importantes 
documentos relacionados à segurança, tais como termo de responsabilidade 
técnica; anotação de responsabilidade técnica; projeto técnico; memorial 
descritivo e de cálculo da parte estrutural e da parte elétrica, se for o caso, 
atendendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
etc; 
 6. Criação do CADEPEX (Cadastro de Empresas de Publicidade Exterior), 
destinado ao registro de pessoas jurídicas cujo objeto social seja a venda, 
instalação, manutenção, locação, exibição ou exploração, por qualquer forma, 
de comunicação visual exterior; 
 7. Definição objetiva de: a) os responsáveis pelo anúncio, b) as instâncias 
administrativas e prazos, c) as infrações e penalidades e d) as competências.  
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O início dos anos 2000 é marcado pela entrada de capital estrangeiro na aquisição de 

empresas tradicionais como relatado na matéria a seguir: 

Orlando Marques lança Brasil Mídia Exterior 
Formada pelas empresas Pintex, Publix, Adver e Local, a Brasil Mídia 
Exterior será lançada oficialmente hoje, com o início de uma exposição sobre 
a evolução do outdoor 
Fernanda Lopes - 27 de Março de 2001 às 18:12 
Acontece na noite de hoje, dia 27/03, o coquetel de lançamento da Brasil 
Mídia Exterior, empresa especializada na comercialização de outdoors. 
Sob seu comando está Orlando Marques, que deixou em meados de outubro o 
cargo de diretor-regional da Rede Globo e de diretor do projeto Nordeste da 
emissora para ser o principal executivo da holding, que é constituída pela 
Mídia Investimento. 
A empresa, que conta com aporte financeiro do Deutsche Bank e Pactual, é 
controladora da Pintex, Publix, Adver e Local, que juntas detêm 12% de 
participação do meio outdoor, segmento que no ano passado movimentou R$ 
500 milhões. 
O lançamento, agendado para as 19:30, no Mube, em São Paulo, será 
marcado pela apresentação de uma exposição que mostra a história da 
evolução do outdoor nos últimos 70 anos (Disponível em: 
http://grupomm.proxxima.com.br/noticias.mm?url=Orlando_Marques_lanca_
Brasil_Midia_Exterior). 

Na mesma época, outro marco para o meio ocorre na gestão Marta Suplicy quando a 

prefeita desenvolve o “Projeto Belezura” que estabeleceu uma série de intervenções na 

paisagem de São Paulo, com o intuito de diminuir a publicidade nas ruas da cidade. 

Talvez buscando causar os efeitos psicológicos (tratados brevemente pelo Secretário de 

Planejamento Jorge Wilheim) a gestão inicia o tarjamento de painéis irregulares (Foto 

30 e ANEXO 2). 

 
Foto 30 – Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo de 10/04/2001. 

Em 2003, a Lei 12.115 é revogada e em seu lugar é criada a Lei 13.525, cujo conteúdo é 

muito parecido com o da lei anterior. Contudo, o sistema de quotas passa a ser aplicado 
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em função das características da rede viária estrutural definida pelo Plano Diretor e não 

mais exclusivamente pelo zoneamento. Outro ponto importante é a listagem e 

conceituação dos chamados “mobiliários urbanos”, cuja veiculação de anúncios deve 

ocorrer mediante procedimento licitatório, modalidade concorrência pública, por 

empresas que possuam comprovadamente capacidade para conceber, desenvolver, 

fornecer, instalar e manter os equipamentos: 

“Art. 30 - É considerado mobiliário urbano de uso e utilidade pública, entre 
outros:  
I - abrigo de parada de transporte público de passageiros;  
II - totem indicativo de parada de ônibus;  
III - sanitário público “standard”;  
IV - sanitário público com acesso universal;  
V - sanitário público móvel (para feiras livres e eventos);  
VI - painel publicitário /informativo;  
VII - painel eletrônico para texto informativo;  
VIII - placa e unidades identificativas de vias e logradouros públicos;  
IX - totem de identificação de espaços e edifícios públicos;  
X - cabine de segurança;  
XI - quiosque para informações culturais;  
XII - bancas de jornais e revistas;  
XIII - bicicletário;  
XIV - estrutura para disposição de sacos plásticos de lixo e os destinados à 
reciclagem;  
XV - grade de proteção de terra ao pé de árvores;  
XVI - protetores de árvores;  
XVII - quiosque para venda de lanches e produtos em parques;  
XVIII - lixeiras;  
XIX - relógio (tempo, temperatura e poluição);  
XX - estrutura de suporte para terminal da Rede Pública de Informação e 
Comunicação;  
XXI - suportes cilíndricos para afixação gratuita de pôster para eventos;  
XXII - painéis de mensagens variáveis para uso exclusivo de informações de 
trânsito;  
XXIII - colunas multiuso;  
XXIV - estações de transferência. 
 
 

Por se tratar de uma atividade que demanda grande estrutura técnica e capacidade de 

investimentos, em virtude do modelo de negócios, que é baseado na licitação para 

implantação gratuita dos equipamentos (pela empresa contratada ou pela prefeitura) 

com a contrapartida da exploração publicitária por um longo período, existe um 

segmento especializado na produção desse tipo de equipamento. Esse tipo de expertise é 

dominado por poucas empresas estrangeiras que possuem como portfólio cidades, 

aeroportos, estádios e outros locais de aglomeração urbana distribuídos pelo mundo. 
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3.1.3 Tipologias de mídia exterior nos anos 2000 

 

As tipologias são classificadas por três critérios principais: tipo de mensagem, 

tecnologia ou medida padrão. No tocante aos tipos de mensagem temos basicamente 

anúncios publicitários e indicativos, contudo, existem também anúncios políticos e de 

apoio cultural. Destaca-se que o trabalho em tela prevê apenas a análise dos anúncios 

publicitários. No tocante às tecnologias o uso de padrões de iluminação e movimento 

estabelecem classificações tais como: painel “back-light” (iluminação interna), painel 

“front-light” (iluminação externa), painel em “led” (equivalente a uma “TV” a céu 

aberto) e painel triedro (troca de mensagens através de lâminas triangulares com 

movimento a partir de elemento eletromecânico). 

Nos anos 2000 as principais tipologias se baseavam na métrica e tecnologia, formando 

grandes grupos em função do suporte utilizado. Eram eles o outdoor, mobiliário urbano, 

mídia móvel, painel e mídia digital. Ressalta-se que a mídia móvel não é analisada no 

presente estudo. 

A) Outdoor 

Painéis de medida 9,00 x 3,00 m, em que são coladas 32 ou 16 folhas de papel ou lona 

vinílica impressa (Foto 31). 

 
Foto 31 - Outdoor na Rua da Consolação. Ano: 2006. Fonte: SEPEX-SP. 
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B) Mobiliário Urbano 

Compreende os Abrigos de ônibus e Relógios (Foto 33 e Foto 32). 

 
Foto 32 - Relógio com publicidade na Avenida Paulista, nas imediações do MASP. Ano: 2006. 
Acervo: SEPEX-SP. 

 
Foto 33 - Abrigos de Ônibus na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Ano: 2006. Acervo: SEPEX-SP. 

C) Mídia Móvel 

Assim como no mobiliário urbano, esse segmento depende de contratos entre empresas 

particulares e frotas de veículos, especialmente das empresas de transporte público. Assim, 

não é incomum empresas privadas estabelecerem contratos para exploração publicitária 

com órgãos públicos ou de economia mista para o exercício dessa atividade (Foto 34). 
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Foto 34 - Mídia em transporte público. Sem data. Acervo: ABRAMID. 

D) Painel 

Os painéis são estruturas metálicas com medidas e acabamento superior ao 

convencional outdoor. Até a década de 1990 era um dos engenhos com maior 

tecnologia. São várias as ramificações e design desse tipo de mídia, dentre os quais 

destacamos o painel em “topo de prédio”, na “empena cega” de prédios, “painéis 

rodoviários” e o mais conhecido: o “front-light”. 

 
Foto 35 - Painel tipo front-light (iluminação frontal) com propaganda impressa em lona vinílica na 
Marginal Pinheiros, década de 1990. Acervo Brasil Mídia Exterior (BME). 
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E) Mídia Digital 

Essa categoria nasceu com a instalação de painéis, geralmente telas de cristal líquido, 

em ambientes privados que tenham ampla circulação. Essa tipologia é também 

conhecida como Digital Out Of Home (Digital OOH). 

 

3.2 Questões Contemporâneas 

 

3.2.1 Lei Cidade Limpa 

 

Em 2006, o projeto do Prefeito José Serra denominado “Lei Cidade Limpa” é levado à 

Câmara Municipal pelo seu sucessor Gilberto Kassab. A Lei 14.226 é aprovada e 

propõe fortes restrições a área dos anúncios indicativos e proíbe os anúncios 

publicitários na cidade de São Paulo. Essa lei prevê o pagamento de R$ 10 mil para 

cada propaganda irregular e estabelece a autuação direta, sem notificação. 

O impasse sobre a inconstitucionalidade da lei salta para diversas instâncias e gera uma 

guerra de liminares, contudo na queda de braço prevalece a posição da prefeitura e as 

liminares ganhas por diversos empresários são sistematicamente caçadas. 

A restrição à mídia exterior não significa que as verbas publicitárias daquele segmento 

deixam de existir, elas simplesmente migram para outros meios conforme indica o 

presidente da ABAP: 

O presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), 
Dalton Pastore, prevê que parte da verba usada atualmente pelos anunciantes 
migre para outras mídias - rádios, TVs e jornais, por exemplo - e também 
para esses locais “públicos”. “Ninguém vai reduzir sua necessidade de 
vendas e seu investimento em vendas pela falta de outdoor”, afirmou 
Pastore47. 
 
 

                                                 
47 Caderno Cotidiano, Folha.com, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126392.shtml , 
acessado em: 20/01/2011. 
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Os únicos engenhos que permitirão a exibição de anúncios de terceiros serão os 

equipamentos de mobiliário urbano, a serem licitados posteriormente e, nesse contexto, 

são empresas multinacionais que têm expertise e capital para uma operação como a que 

se prevê em São Paulo: 

A substituição dessa forma de comunicação deverá começar a ocorrer quando 
a prefeitura promover licitação para comercializar o mobiliário urbano, única 
possibilidade de mídia exterior permitida pela nova lei. Cemusa, JC Decaux e 
Clear Channel, as multinacionais do setor, devem se habilitar e disputar 
pontos de ônibus, relógios e outros locais disponibilizados pela 
administração48. 
 
 

O segmento de mobiliário urbano é dominado por empresas estrangeiras como a 

americana Clear Channel ADSHEL49, com 3.500 contratos com Prefeituras ao redor do 

globo50; a francesa JCDecaux, presente em cerca de 1.600 cidades em 45 países51; e a 

espanhola CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliário Urbano S.A., presente em 

mais de 100 cidades na Europa e nas Américas52. 

A receita proveniente dessa virtual licitação é prometida pelo prefeito Gilberto Kassab 

para sanear diversas frentes públicas tais como o enterramento de fios e cabos, o 

transporte público, e a segurança: 

A) Enterramento de fios e cabos 

Em artigo do Jornal “O Estado de São Paulo” comenta-se que a verba seria utilizada 

para enterrar fios e cabos: 

Com esse dinheiro, Kassab pretende enterrar os fios e cabos aéreos -
eletricidade, telefonia etc.-- que cortam a cidade. Para ele, esse é a segunda 
etapa de combate à poluição visual em São Paulo. 
Só que o prefeito disse ter pedido à Secretaria de Planejamento que avalie a 
possibilidade de fazer o “enterramento” com dinheiro do próprio Orçamento. 
Se isso for possível, Kassab disse que não enviará o projeto da licitação do 
mobiliário urbano, o que deve frustrar ainda mais os publicitários. 

                                                 
48 Caderno Cidades, Estadao.com, disponível em: 
http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2007/not20070205p15869.htm, acessado em 20/01/2011. 

49 Fonte: http://www.clearchanneladshel.com/content.aspx?ID=4&ParentID=0&MicrositeID=0&Page=1 Acesso em 
22/01/2011. 

50 Fonte: http://www.clearchanneladshel.com/content.aspx?ID=4&ParentID=0&MicrositeID=0&Page=1  

(acessado em 22/01/2011). 

51 Fonte: http://www.jcdecaux.com/en/The-JCDecaux-group/Markets (acessado em 22/01/2011). 

52 Fonte: http://www.cemusadobrasil.com.br/cemusa-cemusa-mundo.php (acessado em 22/01/2011). 
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“Eu aguardo manifestação da área de planejamento e finanças para que 
verifique a possibilidade de fazermos o investimento sem essa verba da 
publicidade no mobiliário urbano. Caso contrário, encaminharemos o projeto 
e usaremos a receita como dinheiro carimbado para que a gente possa 
enfrentar a segunda etapa da poluição visual que é o enterramento dos fios e 
cabos”, disse53  
 
 

Validando a premissa anterior, o prefeito cita o enterramento de fios e cabos ocorrido 

em uma região de alto padrão social como exemplo a ser seguido entre a comunidade e 

a Prefeitura: 

Minha proposta é que as administrações municipais de São Paulo passem a 
incluir o enterramento de fios como parte integrante das ações de manutenção 
da cidade, abraçando todas as oportunidades que houver para avançar, como 
obras em ruas, reurbanização de áreas, reformas de calçadas, intervenções em 
ruas comerciais, etc. Um exemplo a ser seguido é o das Ruas Amauri, no 
Itaim Bibi, e Oscar Freire, nos Jardins, onde a comunidade, com apoio da 
Prefeitura, incluiu o enterramento dos fios ao realizar obras de 
embelezamento das ruas. A partir de agora, precisamos incluir o 
enterramento em todas as intervenções importantes que o Estado ou a 
comunidade realizarem em áreas da cidade (SERVA, 2008, pg 101). 
 
 

B) Transporte público 

Existem indícios da possibilidade de que repasses para o transporte público também 

podem ser obtidos com a verba do mobiliário urbano: 

A Prefeitura gastou até julho os recursos reservados para o pagamento de 
subsídios de todo o ano. O governo municipal desembolsou R$ 359,8 
milhões nos sete primeiros meses do ano com as compensações tarifárias. 
Esse gasto é necessário porque o valor arrecadado com a venda das passagens 
não cobre os custos das empresas de ônibus. 
Segundo o Orçamento para 2010, deveriam ser depositados R$ 30 milhões 
por mês a título de compensação tarifária. Mas, logo em janeiro foram gastos 
R$ 46,6 milhões, valor que se repetiu até julho, quando aumentou para R$ 
79,8 milhões. A Prefeitura diz que a diferença seria coberta com o dinheiro 
arrecadado na licitação do mobiliário urbano, que está parada54  
 
 

C) Segurança 

Segurança também é uma demanda que poderá ter relação com os engenhos do 

mobiliário urbano, uma vez que o texto do projeto de lei que trata do tema, o PL 01-
                                                 
53 Caderno Cotidiano, Folha.com, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126392.shtml , 
acessado em: 20/01/2011. 

54 Notícias>São Paulo, Estadao.com, disponível em: 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100828/not_imp601582,0.php, acessado em 21/01/2011. 
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0047/2010 do Executivo, prevê que os engenhos tenham câmeras (supostamente 

utilizadas para esse fim): 

Art. 8º. Os abrigos a serem instalados deverão ser compostos por estrutura e 
painéis publicitários, ocupando, no solo, o menor espaço possível. 
§ 6º. O equipamento poderá contar com câmeras de monitoramento do 
entorno que possibilitem a utilização das imagens em tempo real e de 
maneira remota pelos diversos órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais.  
 7º. As câmeras de monitoramento poderão ser instaladas em locais diferentes 
dos abrigos, de modo a garantir a segurança e a melhor visibilidade do 
entorno de acordo com a necessidade, na forma a ser definida pela 
concedente (SÃO PAULO – PREFEITURA - PL 0047/2010). 
 
 

Em 13 de janeiro de 2012 a Prefeitura de São Paulo realizou audiência pública sobre a o 

projeto de CONCESSÃO ONEROSA DO MOBILIÁRIO URBANO NA CIDADE DE 

SÃO PAULO, dentre os principais tópicos observa-se: 

1) Objetos a serem licitados: 
a) Relógios: Contempla a criação, confecção, instalação e manutenção de 
relógios eletrônicos digitais de tempo, temperatura, qualidade do ar e outras 
informações institucionais. Quantidade: 1000 unidades, sendo 150unidades a 
quantidade mínima por região, e no Centro esta prevista instalação de no 
máximo de 100 unidades; 
b) Abrigos de parada de transporte público de passageiros e de totens 
indicativos de parada de ônibus, com exploração publicitária. Quantidade: 
7500 abrigos de ônibus e 14700 totens indicativos. Observação: A proposta 
contempla a remoção, destinação ou adequação dos relógios existentes e os 
6500 abrigos de ônibus e os 11300 totens indicativos existentes; 
2) Tomando por base análise da FIPE, a proposta inicial contempla os seguintes 
valores: investimento de aproximadamente R$ 146 milhões de reais para a 
licitação dos relógios e R$ 540 milhões para a licitação dos abrigos e totens; 
3) O conceito para a licitação é a escolha do maior valor de outorga pela 
melhor técnica. 
4) O prazo de concessão das duas licitações é de 25 anos; 
5) Não haverá lotes de concessão. São duas licitações para dois objetos 
(“relógio” e “abrigo e totem”) contemplando toda a cidade; 
6) Esta prevista a possibilidade de consórcios para participação da licitação. 
O eventual grupo de empresas deverá apresentar comprovada experiência em 
cidades de médio e grande porte e patrimônio líquido de no mínimo 13% do 
valor da licitação. Para o caso de ingresso individual o patrimônio líquido a 
ser comprovado é de no mínimo 10% do valor da licitação; 
7) Não há restrição para participação de empresas estrangeiras; 
8) O objeto social do proponente não necessita ser especificamente 
relacionado a mídia exterior, contudo, o expertise técnico e relativa 
experiência é ponto importante; 
9) Os projetos devem ser inéditos e assinados por arquitetos ou profissionais 
devidamente registrados nos conselhos de classe (CREA e/ou CAU); 
10) Será exigido protótipo; 
11) Edital será publicado em aproximadamente 45 dias (Fonte: SEPEX-SP. 
Disponível em: http://www. sepexsp.com.br).55 

                                                 
55 PROJETO DE LEI 01-0047/2010 do Executivo, disponível em: 
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/projeto/PL0047-2010.pdf. Acesso em 21/01/2011. 
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Segundo o Diretor de Gestão Corporativa da SP Obras, Sr. Francisco Armando 

Noschang Christovam que apresentou o projeto: “no momento essa é a maior licitação 

de mobiliário urbano do mundo” (grifo do autor). 

 

 

3.2.2 Análise discursiva do tema “Cidade Limpa” (São Paulo) 

 

Uma das questões chave do estudo em tela corresponde à análise da excepcionalidade 

da Lei Cidade Limpa o que não significa alimentar qualquer senso de cumplicidade com 

a situação anterior à referida lei.  

Uma das hipóteses levantadas refere-se ao fato da administração pública da cidade de 

São Paulo não ter realizado a medida de retirada da publicidade primordialmente em 

função do bem estar coletivo, mas sim com base numa relação de interesses que vão 

além do “descongestionamento visual” causado pela mídia exterior. Por outro lado, 

enquanto a administração municipal exalta a importância da ação “proibição da mídia 

exterior” como significado de limpeza da cidade, os empresários necessitam de “boas 

razões” para defender sua causa. 

Os discursos das pessoas que representam a administração pública e daqueles que são 

responsáveis pela atividade são recheados de símbolos e elementos metafóricos para 

representar suas “boas razões para...”. Ao se destacar os elementos retóricos textuais 

para uma análise mais detalhada, procura-se verificar intencionalidades mais profundas 

que podem oferecer esclarecimento maior sobre os reais interesses da argumentação.  

Assim, buscou-se analisar o discurso do Prefeito Gilberto Kassab, versus o discurso dos 

empresários agrupados em entidades de classe, no caso a FENAPEX (Federação 

Nacional da Mídia Exterior) representado aqui pelo seu presidente da época da 

proibição da mídia exterior, Rubens Damato.  
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Na impossibilidade de entrevistar o prefeito optou-se por escolher declarações públicas 

sobre o tema em jornal de grande circulação para se analisar os elementos discursivos 

que sustentam sua posição. O mesmo se fez com o presidente da FENAPEX, de modo a 

manter relativa paridade técnica: um texto assinado para um veículo comunicacional de 

nível nacional. 

Para se obter os resultados almejados, inicialmente optou-se pelo refinamento da busca. 

Existe muito material publicado sobre o tema e com as facilidades da informática e 

internet, hoje em dia é possível acessar muitas publicações com certa facilidade.  

Assim, foram levantadas matérias assinadas do prefeito e do empresário. Para haver a 

paridade suscitada e se obter conteúdos genuínos para análise, primeiramente se elegeu 

um grande veículo de informação que possuisse um dos maiores índices de circulação 

nacional: o jornal Folha de São Paulo56. Com a busca de conteúdos opinativos se evita a 

possibilidade de reinterpretar notícias oriundas de intermediários. As matérias assinadas 

pressupõem compromisso público. 

Ao se levantar todas as matérias veiculadas no Jornal Folha de São Paulo entre o ano de 

2006 e 2011 com o termo “mídia exterior”, foram encontradas 48 indicações, dessas, a 

metade no caderno Cotidiano, 6 no caderno Ilustrada, 1 no caderno Imóveis, 12 no 

caderno Mercado e 5 no caderno Opinião (ANEXO 3). 

Propõe-se analisar o discurso das partes tomando por base, portanto, os cinco discursos 

opinativos encontrados. São dois textos assinados pelo prefeito Gilberto Kassab, um do 

então presidente da Federação Nacional das Empresas de Publicidade Exterior 

(FENAPEX) e duas opiniões de cidadãos paulistanos (Quadro 1): 

  

                                                 
56 Instituto Verificador de Circulação, disponível em: http://www.ivcbrasil.org.br/ Acesso em 18/02/2012. 
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Quadro 1 – Textos opinativos encontrados no Jornal Folha de São Paulo entre 2006 e 2011. 

Nº 
Texto 

Data Autor Título 

1 28/05/2006 Gilberto Kassab 
90% de toda a propaganda que se vê nas ruas 

de São Paulo está fora da lei. Só há uma 
solução: zerar a mídia exterior 

2 06/06/2006 
Fábio Roberto Ribeiro da Silva, 
publicitário 

Abandono 

3 21/07/2006 Rubens Damato, Quem não quer uma cidade limpa? 

4 20/06/2006 Gilberto Kassab São Paulo, cidade limpa 

5 03/07/2007 Glaúcia Moreno Publicidade 

Dos textos encontrados foram analisados e extraídos o que se entendeu como elementos 

retóricos das informações (Quadro 2). 

Quadro 2 – Elementos retóricos extraídos dos discursos encontrados nos textos opinativos 
levantados na mídia. 

Texto 
Elementos retóricos extraídos do texto (metáforas, símbolos e argumentos 

com linguagens comparativas) 

Nº 1: Prefeito (Texto 
de 28/5/2006) 

“O exemplo do futebol é claro. Toda a sofisticação de uma partida é regida por 
um punhado de regras simples, conhecidas por todos. O espetáculo fica por 
conta da criatividade de quem se comporta bem dentro delas” para explicar a 
necessidade do conhecimento das leis e justificar suas medidas em virtude das 
leis atuais serem “confusas, obscuras e contraditórias” e acrescenta: “o 
mercado é regulado por uma margem imensa de subjetividade que abre 
oportunidades de corrupção”; 
“Não é possível continuar a lutar contra essa poluição com ações pontuais que, 
a rigor, acabam tendo um efeito de “enxugar gelo”, como diz a expressão 
popular” para explicar que a publicidade ilegal é regra e não exceção, 
atribuindo, portanto, grande poder aos que se apoderam do espaço público e 
grande omissão do poder público e órgãos do mercado que “poderiam deter o 
avanço do caos”. 

Nº 2: Representante 
dos Empresários 

O mote “cidade limpa” é quase um slogan de campanha”; 

 “A administração municipal quer fazer crer que a limpeza da cidade depende 
só da mídia exterior”; 

“Cria-se um culpado: os anúncios. Bane-se o suposto culpado, ao proibi-lo.”  

“sacrificar 15 mil empregos não resolverá o problema em questão: diminuir ou 
acabar com a poluição visual na cidade.” 

 “O que não se pode fazer é deixar uma questão tão pública sem um debate mais 
profundo.” E enfatiza: “Afinal, é a “cara” da nossa cidade que está em 
questão, e os anúncios são elementos constitutivos dessa feição.” 

Nº 3: Cidadão à contra 
a Lei Cidade Limpa 

“Os postos de saúde, as árvores e o povo estão doentes, enquanto o prefeito está 
preocupado com a poluição visual da cidade e quer acabar com todos os painéis 
e outdoors instalados, agindo de forma que não se via desde a época da 
ditadura...” 
“Ele quer acabar com milhares de empregos diretos e indiretos de uma 
atividade importante e lícita, estimuladora da economia do município, 
pagadora de impostos” 

Nº 5: Cidadão a favor 
da Lei Cidade Limpa 

“A eliminação da propaganda trará um alívio para os cansados olhos do 
paulistano”. 
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No texto 4, “São Paulo, cidade limpa” de 20/6/2006 de autoria do Prefeito Gilberto 

Kassab, observou-se grande quantidade de metáforas e optou-se por realizar análise 

específica por blocos (Quadro 3). 

Quadro 3 – Elementos analíticos do texto “São Paulo, cidade limpa”, de 22/06/2006. 

Texto Nº. 4 Análise 
Está no âmago da nossa proposta algo ousado, mas perfeitamente alcançável: queremos voltar a ter uma 

São Paulo limpa (Gilberto Kassab) 
 

A CÂMARA Municipal de São Paulo aprovou em 
primeira votação o projeto de lei contra a poluição 
visual, chamado “Cidade Limpa”. É um sinal 
alvissareiro de que o Legislativo captou o clamor 
popular por um basta à publicidade exterior, que, 
na prática, usurpa a paisagem urbana, “privatiza” 
um bem coletivo cada vez mais raro.  
 

“Clamor popular”: A presença do clamor popular 
logo no primeiro parágrafo indica a necessidade de 
intensificar o suposto elo entre sua proposta e o 
interesse da população que “clama pela aprovação 
do projeto”.  

Nas últimas décadas, São Paulo foi sendo tomada, 
às vezes até em nome do “progresso”, por uma 
epidemia de outdoors, back-lights, painéis 
eletrônicos, faixas, cartazes e placas de 
identificação de estabelecimentos comerciais. A 
essa forma de “publicidade selvagem”, que 
esconde a cidade e agride o ambiente, contrapomos 
um argumento singelo: a paisagem da cidade não é 
meio nem veículo de comunicação publicitária. 
 

A publicidade selvagem tomou a cidade;  A 
publicidade selvagem esconde a cidade e agride o 
ambiente.  O prefeito argumenta que a cidade não é 
meio nem veículo de comunicação publicitária, no 
entanto a Lei Cidade Limpa prevê a veiculação 
publicitária em mobiliário urbano. 

Os defensores da manutenção da mídia exterior se 
equivocam ao atacar nossa iniciativa de maneira 
simplista, recusando-se a admitir a motivação mais 
alta e de longo prazo contida no projeto do 
Executivo. Está no âmago da nossa proposta algo 
ousado, mas perfeitamente alcançável: queremos 
voltar a ter uma São Paulo limpa.  
 

O adjetivo ousado transmite excepcionalidade, 
relativo pioneirismo. Queremos voltar a ter uma 
São Paulo limpa estabelece relação nostalgica com 
o público (talvez públicos mais tradicionais) ao 
mesmo tempo em que a supõe que a limpeza da 
cidade (que engloba diversas frentes) depende dessa 
Lei. 

A beleza de uma cidade está, essencialmente, 
naquilo que as pessoas que a habitam construíram 
no local onde ela foi fundada. O lugar estava ali 
desde sempre, e, ali, os pioneiros criaram uma 
aldeia, depois, uma vila, até que, finalmente, as 
sucessivas gerações ergueram uma cidade. 
Tomemos o exemplo mais conhecido por nós: o 
Rio de Janeiro. Essa cidade maravilhosa se formou 
em um sítio de deslumbrante beleza, onde o 
contraponto do mar com as montanhas gera um dos 
lugares mais bonitos do mundo. 
 

A beleza da cidade está naquilo que as pessoas que 
habitam construíram no local onde ela foi fundada 
suscita demonstrar a grandeza de São Paulo em 
detrimento de seus atributos paisagísticos que são 
tímidos. 

 São Paulo, ao contrário, nasceu e cresceu em local 
marcado por encantos naturais mais discretos. Os 
únicos acidentes geográficos capazes de contribuir 
com beleza para a sua paisagem são os seus rios e 
uma modesta elevação, o pico do Jaraguá. De 
resto, a topografia paulistana oferece apenas a 
amplidão do planalto.  
 



89 
 

Texto Nº. 4 Análise 
Neste sítio, erguemos uma cidade portentosa, obra 
de paulistas, de brasileiros de todo o país e de 
imigrantes de todos os continentes. São Paulo é 
obra do homem, fruto da determinação, da 
inteligência e do trabalho, expressão da energia 
coletiva. 
 

Exalta identificação entre os povos que fundaram 
essa cidade, utilizando o termo brasileiros de todo o 
país e imigrantes propõe uma relação simbólica com 
todo e qualquer leitor. 

Em nome do progresso, instalaram-se aqui alguns 
paradoxos, muitos deles de pé até hoje. O advento 
da luz elétrica, por exemplo, submeteu a cidade à 
primeira agressão urbana de que foi vítima, 
representada por milhares de postes para sustentar 
outros milhares de quilômetros de fios. Hoje a 
cidade se esforça para enterrar essa feia herança do 
passado 
 

Para estabelecer paralelo entre a questão em tela 
Kassab inicia mostrando alguns paradoxos que 
metaforicamente se assemelham à questão da 
publicidade, mas ao mesmo tempo dão o tom de 
preocupações do prefeito. Inicialmente a questão dos 
postes de eletricidade que assim como a publicidade 
fazem parte a paisagem da cidade. 

A segunda agressão, facilitada pela omissão do 
poder municipal, foi a ocupação desordenada do 
espaço territorial. Na segunda década do século 
passado, os códigos vigentes impunham normas 
aos loteadores, mas poucos bairros seguiram as 
exigências. Essas áreas, como os jardins Europa e 
América, Pacaembu, Alto da Lapa e Alto de 
Pinheiros, são exemplos de como poderia ser a 
cidade inteira se a lei tivesse sido respeitada.  
 

A segunda agressão facilitada pela omissão do poder 
municipal: “os bairros não seguiram as exigências 
das normas”.  

No século 20, assistiu-se indiferente ao 
crescimento desordenado do traçado urbano. O que 
restou a esta cidade como possibilidade de 
embelezamento foi o mobiliário urbano, na sua 
acepção mais ampla. Transformá-lo e mantê-lo 
bonito, limpo, agradável e seguro, de modo a 
permitir um bom usufruto pelos cidadãos, é 
obrigação da prefeitura. Enquanto estivermos à 
frente dessa responsabilidade, vamos cumprir a 
missão com rigor.  
 

O mobiliário urbano é belo, foi o que restou como 
possibilidade de embelezamento da cidade. 

O “Cidade Limpa” é um basta à primeira das 
poluições que historicamente agridem São Paulo. É 
uma conclamação a todos os que amam esta cidade 
e querem defendê-la e torná-la bela. Já temos 
avançado também no combate à poluição sonora e, 
logo, vamos lançar ações paradigmáticas contra a 
poluição ambiental.  

Mídia exterior é a primeira das poluições e a lei 
“Cidade Limpa” é uma conclamação a todos que 
amam a cidade e querem defendê-la e torná-la bela, 
ou seja, pela retórica inversa, quem é contra o 
“projeto Cidade Limpa” é contra a cidade limpa. 
  

Essa ação abre precedente para combater outros 
tipos de poluição tais como a sonora e ambiental. 

Os defensores da poluição visual a defendem como 
um “mal necessário”, como fatalidade a condenar 
todo grande centro urbano. Não é o que vemos 
ocorrer, por exemplo, em Nova York, onde painéis 
eletrônicos se limitam à Times Square, ou em 
Barcelona, que adotou uma tolerância zero que é 
referência a arquitetos e urbanistas de todo o 
mundo. 
 

Quem defende a atividade mídia exterior é encarado 
como defensor da poluição visual. Os exemplos do 
prefeito são cidades que estabeleceram amplas 
restrições à midia exterior sem bani-la oficialmente. 
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Texto Nº. 4 Análise 
A alternativa ao “mal necessário” é o bem 
imprescindível representado pela defesa desse 
patrimônio público intangível - o ambiente urbano 
respeitado, preservado da apropriação predatória 
do interesse particular.  

 

Entende-se que o ambiente urbano deve ser 
defendido da apropriação predatória do interesse 
particular do mercado. 

Por isso, acredito que a Câmara Municipal, sempre 
consciente de suas responsabilidades, aprovará 
logo, em segunda e definitiva votação, o projeto 
“Cidade Limpa”. Será um marco na história de São 
Paulo, um exemplo para todas as grandes 
metrópoles do mundo. Será, sobretudo, o início de 
um novo tempo, o tempo de uma São Paulo 
defendida, altiva e bela. 
 

Supõe-se que a Câmara Municipal é entendida como 
consciente se aprovar a lei em segunda e definitiva 
votação. A referida lei é um marco na história de 
São Paulo, um exemplo para todas grandes 
metrópoles indica a grande excepcionalidade da lei 
e disso decorre que assim a cidade terá um novo 
tempo (a partir de sua gestão) caracterizado pela 
defesa da cidade e pela beleza. 

A análise dos demais textos é apresentada na sequência, enquanto as notícias na íntegra 

são apresentadas no ANEXO 4. 

A) São Paulo, domingo, 28 de maio de 2006 

Tendências e Debates – Abaixo a Poluição Visual (Gilberto Kassab). 

Sinopse: Kassab apresenta que a prefeitura mantém intensa campanha para redução da 

poluição visual mas, no entanto, não obteve melhora na “poluição visual da cidade”. 

Informa que é quase impossível vigiar uma cidade em um cipoal de leis que dificultam a 

verificação do que é regular ou irregular. 

Apresenta assim “boas razões para” : 

1. “zerar o problema”; 

2. (executar) “um choque já, uma medida radical”; 

3. “zerar completamente a mídia exterior”. 

E se vale de metáforas tais como:  

• “O exemplo do futebol é claro. Toda a sofisticação de uma partida é regida por um 

punhado de regras simples, conhecidas por todos. O espetáculo fica por conta da 

criatividade de quem se comporta bem dentro delas” para explicar a necessidade do 

conhecimento das leis e justificar suas medidas em virtude das leis atuais serem 

“confusas, obscuras e contraditórias” e acrescenta: “o mercado é regulado por uma 

margem imensa de subjetividade que abre oportunidades de corrupção”; 
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• “Não é possível continuar a lutar contra essa poluição com ações pontuais que, a 

rigor, acabam tendo um efeito de “enxugar gelo”, como diz a expressão popular” 

para explicar que a publicidade ilegal é regra e não exceção, atribuindo portanto 

grande poder aos que se apoderam do espaço público e grande omissão do poder 

público e órgãos do mercado que “poderiam deter o avanço do caos”. 

B) São Paulo, domingo, 04 de junho de 2006 – Opinião 

PAINEL DO LEITOR - Abandono  

Leitor: Fábio Roberto Ribeiro da Silva, publicitário (São Paulo, SP) 

Sinopse: O leitor, que se apresenta como publicitário, lista uma série de questões 

públicas, a seu ver, “abandonadas” e questiona a priorização para contenção da mídia 

exterior e a incapacidade fiscalizatória da municipalidade. 

Apresenta assim “boas razões para”: 

1. Minimizar a preocupação com a mídia exterior, pois segundo ele: “A lei 

que regula a mídia exterior na cidade existe, mas a prefeitura não 

consegue fiscalizá-la. Mas o que a prefeitura consegue fiscalizar? 

Caçambas, camelôs, bares barulhentos, sujeira nos restaurantes? É, temos 

que nos preocupar com a poluição. Com a poluição mental que assola os 

nossos governantes.” 

E se vale de argumentos tais como:  

• “Os postos de saúde, as árvores e o povo estão doentes, enquanto o prefeito está 

preocupado com a poluição visual da cidade e quer acabar com todos os painéis e 

outdoors instalados, agindo de forma que não se via desde a época da ditadura...” 

• “Ele quer acabar com milhares de empregos diretos e indiretos de uma atividade 

importante e lícita, estimuladora da economia do município, pagadora de impostos.” 
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C) São Paulo, sexta-feira, 21 de julho de 2006 - Opinião 

Quem não quer uma cidade limpa? RUBENS DAMATO57 

Sinopse: O Presidente da FENAPEX rebate os argumentos do Prefeito no artigo 

“Abaixo a poluição visual” (Tendências/Debates, dia 28/5). Questiona a falta de um 

debate e mais profundo sobre o tema, apresenta dados e questiona a abordagem do 

Prefeito sobre o problema da fiscalização.  

Apresenta assim “boas razões para”: 

1. Não se proibir a mídia exterior. 

E se vale de argumentos tais como:  

• “O PREFEITO da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, transformou o mote 

“cidade limpa” em um discurso político da sua gestão -quase um slogan de 

campanha”; 

• “Ter uma cidade limpa é o desejo de todos. Mas à administração municipal cabe 

fiscalizar o espaço urbano para que as leis que ordenam a cidade sejam aplicadas. E 

é justamente isso que não está acontecendo -e há muito tempo.”; 

• “... a administração municipal quer fazer crer que a limpeza da cidade depende só da 

mídia exterior”; 

• “Cria-se um culpado: os anúncios. Bane-se o suposto culpado, ao proibi-lo.”  

• “Se as regras para regulamentar os anúncios não são seguidas hoje, o que leva a crer 

que elas serão respeitadas após a proibição?” 

• “...sacrificar 15 mil empregos não resolverá o problema em questão: diminuir ou 

acabar com a poluição visual na cidade.” 

• “...com a proibição total, os irregulares saltarão aos olhos e que, assim, vai poder 

contar com toda a população para fiscalizar.” Mas “A população certamente não terá 

tempo e disponibilidade para fazer um trabalho extremamente técnico, o qual os 

fiscais não conseguem ou não querem executar.” Quem vai controlar a proliferação 

de ilegais? A população -que sofre com as mazelas de insegurança e saúde e não 

reclama- terá estímulo para denunciar outdoors?  

                                                 
57 RUBENS DAMATO, advogado, presidente da Federação Nacional de Mídia Exterior em 2006. 
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• “O que não se pode fazer é deixar uma questão tão pública sem um debate mais 

profundo.” E enfatiza: “Afinal, é a “cara” da nossa cidade que está em questão, e os 

anúncios são elementos constitutivos dessa feição.” 

D)  São Paulo, quarta-feira, 03 de janeiro de 2007 – Opinião 

PAINEL DO LEITOR - Publicidade 

Sinopse: A leitora se posiciona contra as liminares concedidas às empresas de mídia 

exterior. 

Apresenta assim “boas razões para” : 

1. Apostar numa proposta que pode significar uma transformação, de fato 

na paisagem de São Paulo; 

E se considera que “A eliminação da propaganda trará um alívio para os cansados olhos 

do paulistano.” 

 

 

3.2.3 O jargão “Cidade Limpa” 

 

O jargão “Cidade Limpa” tem simbologia muito superior ao compêndio de regras 

previstos na lei 14.223/2006. Embora a ementa da lei seja muito abrangente, prevendo a 

ordenação de elementos que compõem a paisagem urbana do município de São Paulo, o 

que de fato trata a referida legislação em seus 57 artigos é especificamente das regras 

para anúncios indicativos, da proibição dos anúncios publicitários e a possibilidade de 

licitação de equipamentos de mobiliário urbano. 

Prova deste fato pode ser observada nos tópicos da lei, em que se observa a grande 

quantidade de vezes em que o termo “anúncio” aparece em título de capítulo ou 

seção (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Capítulos e Seções da Lei Cidade Limpa com incidência do termo “anúncio”. 

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E DEFINIÇÕES 

CAPÍTULO II DAS NORMAS GERAIS 

CAPITULO III DA ORDENAÇÃO DA PAISAGEM URBANA 

SEÇÃO I 
 “DO ANÚNCIO INDICATIVO EM IMÓVEL EDIFICADO, PÚBLICO OU 
PRIVADO” 

SEÇÃO II DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO MOBILIÁRIO URBANO 

CAPÍTULO IV DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO I “DO LICENCIAMENTO E DO CADASTRO DE ANÚNCIOS - CADAN” 

SEÇÃO II DO CANCELAMENTO DA LICENÇA DO ANÚNCIO 

SEÇÃO III DOS RESPONSÁVEIS PELO ANÚNCIO 

SEÇÃO IV DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E COMPETÊNCIAS 

CAPÍTULO V DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

O discurso do prefeito prevê a existência de um clamor popular, informa que a 

publicidade é selvagem, que esconde e agride o ambiente da cidade e sugere que por 

essa medida teremos uma “São Paulo limpa” e para tanto se apoia também na relação 

com o citadino uma vez que “A beleza da cidade está naquilo que as pessoas que 

habitam construíram no local onde ela foi fundada suscita demonstrar a grandeza de São 

Paulo em detrimento de seus atributos paisagísticos que são tímidos”.  

Dado a excepcionalidade e os ótimos resultados ao que se propunha a lei, o prefeito 

agrega valor ao jargão proposto e pode, portanto se beneficiar largamente de uma 

medida que realmente pode ter causado benefício à população, mas que se transveste 

como algo mais abrangente ao que prevê a referida lei.  

Prova disto pode ser verificada no currículo do prefeito, disponibilizado no website 

oficial da Prefeitura de São Paulo em que o mesmo apresenta no primeiro ítem das 

ATIVIDADES: Prefeitura de São Paulo: Implantou o projeto Cidade Limpa de combate 

a todos os modelos de poluição. (ANEXO 5). 
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3.2.4 O impacto da lei Cidade limpa a partir do discurso dos 
empresários paulistanos 

 

 

Para se ter noção do impacto da lei cidade limpa ao mercado publicitário buscou-se 

entrevistar empresários do meio que pudessem representar o segmento como um todo.  

 A escolha dos empresários contemplou os seguintes critérios: a) deveriam ter atuação 

no período de implantação da lei (2006/2007); b) ser participantes das associações do 

segmento (Central de Outdoor e/ou SEPEX-SP) e c)empresas com relativa importância 

dentro do segmento. 

Com essas premissas, a partir do contato com as entidades de classe e disponibilidade 

pessoal obteve-se contato com os seguintes empresários: 

• Rodolfo De Miccolis - Vice-Presidente do SEPEX-SP e Diretor da Meta Painéis, 

empresa fundada em 1973 que atua em diversos segmentos de mídia exterior e 

indoor; 

• Luiz Roberto Valente – Presidente da Central de Outdoor, Diretor Financeiro do 

SEPEX-SP e Diretor da Litografia Lidergraf, empresa fundada em 1948. Foi diretor 

de históricas empresas de mídiaexterior (Colagem Propaganda S/C e Exibição 

Propaganda Ltda. S/C) que fundaram a Central de Outdoor; 

As respostas para as questões abordadas foram muito objetivas e oferecem um quadro 

muito claro sobre o impacto da proibição da mídia exterior.  

Organizou-se o quadro à seguir (Quadro 5) da seguinte forma: na coluna da esquerda as 

respostas do Sr. Rodolfo e na da direita do Sr. Luiz Roberto. 
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Quadro 5  - Questionário aplicado a empresários de mídia exterior paulistas (fevereiro/2012) 

1) Gostaria que se apresentasse por gentileza e apresentasse também a empresa que representa  

Sou Rodolfo De Miccolis ,diretor comercial da 
Meta Painéis, empresa fundada em 1973 atuando 
na área de mídia exterior , estrada , urbano e 
mídia aeroportuária. 

Meu nome é Luiz Roberto Valente, sou engenheiro 
de formação e desde os 26 anos de idade trabalho 
numa empresa familiar de mídia exterior. Nosso 
foco de atuação foi durante anos a veiculação de 
cartazes de outdoor e produção de cartazes de 
outdoor. Com advento da tecnologia, passamos a 
produzir outros insumos para a mídia exterior de 
grandes formatos. Hoje sou diretor e principal 
executivo da Litografia Lidergraf, uma empresa 
fundada em 1948 e que desde 1971 está sobre a 
direção de nossa família. Nossas empresas de mídia 
fecharam em função da lei cidade limpa que 
aniquilou a atividade da cidade de São Paulo. 
Paralelamente presido nossa associação de classe, 
até dia 29/03 próximo, a Central de Outdoor e 
também ocupo o cargo de diretor financeiro do 
SEPEX-SP. 

2) Qual a situação da sua empresa antes da lei cidade limpa ? 

90% da operação na cidade de São Paulo e 
figurava entre as 10 maiores do Brasil. 

As empresas de mídia administravam um ativo de 
1000 quadros de outdoor, e pós a implantação da lei 
cidade limpa, passaram a administrar 130 quadros 
de outdoor na Grande São Paulo (ABC, Guarulhos 
e Osasco). Isto e, ficamos com 13% do negócio e 
faturávamos menos de 10% do que faturávamos 
antes da implantação da lei. 
  

3) Um dos principais argumentos para a implantação da lei cidade limpa foi a questão da 
poluição visual. Qual sua opinião à respeito? 

O argumento é valido , mas a poluição visual foi 
fruto da inoperância da fiscalização. O poder 
publico se isentou da responsabilidade de fazer 
cumprir a lei existente. Se a lei existente fosse 
cumprida 70% dos painéis seriam retirados , e 
com eles a poluição visual. 

São Paulo vivia uma situação que estava perdendo 
o controle, por desleixo da própria administração 
municipal, que permitiu que os excessos 
ocorressem, pois deixou que duas legislações 
anteriores fossem esquecidas, onde o poder público 
não combateu os excessos, permitindo que 
irregularidades fossem aceitas e acobertadas na 
cidade. Administradores corruptos deixaram os 
erros acontecerem e por mais que as entidades e os 
empresários sérios da categoria quisessem, nada de 
positivo foi conquistado. Por questões de interesses 
políticos fomos tratados como a escória desta 
cidade, a opinião pública foi jogada contra o setor e 
o resultado é conhecido. Eu entendo que não houve 
o menor interesse em tentar uma maneira 
democrática de se resolver o problema, apenas 
criaram um factóide, nos jogaram contra a parede, 
não houve um prazo para as empresas buscarem 
novos caminhos, empresas, quebraram, fecharam, 
milhares de empregados foram demitidos e de 
limpa a cidade não tem nada. Na periferia 
continuam a existir os cartazes lambe-lambe, 
proíbidos em todas as legislações, e nesta também, 
entretanto eles estão aí para quem quiser ver, é fato. 
Como não estão na zona nobre da cidade, as 
subprefeituras ignoram, pois é mais um trabalho 
que eles terão para fiscalizar.  
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4) Como foi o impacto da lei cidade limpa para sua empresa?  

Foi fulminante , perdemos 95% do 
faturamento e não conseguimos nos 
recuperar até hoje. 

Nosso grupo tinha 300 funcionários em 2002. Com as 
primeiras ações contar o setor e a fuga de muitos anunciantes, 
fomos obrigados a rever nossas despesas e houveram cortes 
até a promulgação da lei, quando em setembro de 2006 
estávamos com um quadro de 180 funcionários. Hoje temos 
50 funcionários, o faturamento da exibidora caiu 100% pois 
encerramos a atividade e no segmento gráfico, estamos 
faturando 40% do que faturamos em 2006. 
  

5) O que motivou a lei cidade limpa na sua opinião? 

Interesses de multinacionais em 
limpar o caminho para o lançamento 
do mobiliário urbano em São Paulo. 

Como eu disse anteriormente, apenas interesses políticos para 
escalada de um vice-prefeito desconhecido. 
  

 

O empresários atribuem o problema da “poluição visual” a ausência de fiscalização. Na 

mesma toada apresentam a legislação como “fulminante” ocasionando grande ônus às 

empresas (queda do faturamento da ordem de 95% e encerramento de empresas). 

Com relação à opinião sobre o que motivou a lei cidade limpa, os empresários em 

nenhum momento citam a poluição visual como motivação crucial para a 

implementação da medida mas sim os interesses políticos do prefeito e das empresas 

multinacionais. 

 

 

3.2.5 Mídia Out of home 

 

Com a implantação da Lei cidade limpa muitas empresas deste segmento encerraram 

suas atividades. Algumas mudaram de área de atuação ou de cidade. Outros empresários 

optaram por aproveitar o expertise da comercialização de espaços publicitários para 

fomentar o mercado de mídia em ambientes privados. Existem hoje empresas 

especializadas em mídia digital (ou não) para elevadores, shopping centers, 

maternidades, padarias etc. A função do estabelecimento comercial muitas vezes 

influencia a produção de conteúdo das propagandas  
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Com o objetivo de estabelecer uma relativa similaridade dessa nova atividade com a 

“antiga” mídia exterior, o segmento adotou o termo “out of home” (OOH) para designar 

toda mídia “fora de casa” colocando assim a tradicional mídia exterior na família dessas 

novas atividades que em grande parte são gerenciadas pelos “antigos” empresários. 

 

 

3.2.6 Números da mídia exterior  

 

No contexto da mídia exterior brasileira, nota-se a importância de São Paulo. Com a Lei 

Cidade Limpa, houve queda significativa no total global de investimentos em mídia 

exterior em quase todos os segmentos entre 2006, ano em que a Lei entrou em vigor, e 

2007, quando o montante passou de R$ 640.412.183 para R$ 535.822.847, um 

decréscimo de aproximadamente 16%. O segmento painel foi o mais impactado com a 

medida, com uma queda nos investimentos de aproximadamente 50% entre 2006 e 2007. 

Por sua vez, o segmento Digital OOH foi o único a apresentar crescimento no período 

2006/2007. Entre 2006 e 2009, os investimentos neste segmento praticamente 

triplicaram, o que indica a migração das verbas publicitárias (Tabela 7). 

É importante lembrar que o segmento Digital OOH se vale de telas digitais instaladas 

em ambientes privados, não sendo, portanto regulado pela Lei Cidade Limpa. 

Tabela 7 - Evolução dos investimentos por segmento. 

Segmento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Outdoor 370.475.390 365.400.573 365.993.222 308.458.651 334.121.701 364.173.722 

Mob. 
Urbano 

147.790.252 154.726.351 128.557.836 120.699.559 130.130.471 136.157.937 

Móvel 12.372.486 17.083.929 34.140.740 27.551.871 24.783.182 27.172.665 

Painel 121.848.859 119.001.945 78.581.683 39.462.599 36.776.862 37.230.492 

Digital 
OOH 

18.976.089 24.453.799 33.138.702 39.650.168 60.917.878 94.151.406 

Total: 671.463.076 680.666.597 640.412.183 535.822.847 586.730.093 658.886.222 

Fonte: Projeto Intermeios. Disponível em: http://www.projetointermeios.com.br, acessado em: 
20/01/2011 
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3.3 Estudo de caso: A mídia exterior da Av. Paulista 

 

Com a proibição da mídia novas formas de publicidade surgem dia a dia com base em 

iniciativas que não conflitam com a lei. Mostrar que a proibição não significa 

inexistência da mídia exterior na paisagem paulistana é o objetivo deste capítulo que se 

pauta em uma atividade de campo na Avenida Paulista. A escolha dessa avenida se deu 

em função da representatividade da mesma para o paulistano e por seu grande fluxo de 

pessoas. É uma das avenidas por onde transitam diversas linhas de transporte público e 

possui alto fluxo veicular.  

Essa avenida é ponto oficial para diversos eventos de grande magnitude. A prefeitura, 

nesse sentido, estabelece diversas parcerias buscando seu embelezamento e oferece 

como contrapartida espaços para inserção de marcas como observado na matéria de 

19/12/2011 da revista Exame58: 

São Paulo - Banco do Brasil e Magazine Luisa são os patrocinadores máster 
do 15º Réveillon da Paulista que, este ano, deve receber cerca de 2 milhões 
de pessoas. Realizado pela Prefeitura de São Paulo e SP Turismo e produzido 
pela Playcorp, o evento, que ainda conta com o co-patrocínio da Brahma e 
Petrobras, terá sete horas de duração e o tema será os 120 anos da Avenida 
Paulista. 

Além desse tipo de inserção das marcas têm-se presentes os elementos de mobiliário 

urbano instalados nas administrações municipais anteriores e outros elementos que 

podem estar exercendo veiculação publicitária como é o caso das guaritas da polícia 

militar com propaganda e os anúncios em formato de cartaz das muitas bancas de jornal 

presentes nesta avenida. 

  

                                                 
58 Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/banco-do-brasil-e-magazine-luisa-

patrocinam-reveillon-na-av-paulista. Acesso: Janeiro/2011. 
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3.3.1 Análise da mídia exterior na Av. Paulista 

 

A análise da Av. Paulista se pautou na busca de comprovação sobre a efetividade da 

restrição aos anúncios publicitários e ocasional ocorrência de novas formas ou 

elementos que possam estar ocupando os espaços antes utilizados pela mídia exterior. 

O trabalho de campo ocorreu em etapa única na tarde de 06/01/2012 e contemplou a 

Avenida Paulista em toda sua extensão (2,7 km): desde a Praça Oswaldo Cruz até o seu 

final, no cruzamento com a Avenida da Consolação (orientação SE/NO). 

Através do mapeamento foram identificados os seguintes equipamentos: mobiliário 

urbano, bancas de jornal, guaritas de polícia com publicidade e patrocínio de eventos 

(Quadro 6). Foram observadas ainda duas ações de rua (Foto 38). 

Quadro 6 - Equipamentos que podem dar suporte a mídia exterior na Av. Paulista “pós cidade limpa”. 

Equipamentos Total encontrado 

Abrigos 32 

Banca 30 

Guarita Polícia 9 

Patrocínio Evento  1 

Relógio 8 

Total 80 

Na avenida existem muitos equipamentos de mobiliário urbano: abrigos de onibus e 

relógios de rua que aguardam conclusão do processo de licitatório para serem 

readequados, trocados ou removidos (Foto 36e Foto 37) 
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Foto 36 - Relógio de rua sem publicidade. Data: Janeiro/2012. Acervo do Autor 

 
Foto 37 - Abrigo de rua sem publicidade. Data: Janeiro/2012. Acervo do Autor 

 
Foto 38 - Ação de rua. Data: Janeiro/2012. Acervo do Autor. 

Ao se atentar aos elementos presentes na avenida, depara-se com as bancas de jornal (30 

no total) que em sua maioria utilizam aberturas laterais para a instalação de cartazes 

relativos a revistas comercializadas, realizando assim a atividade de “publicidade 
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indicativa”. Contudo, a estética desses cartazes, a repetição e a relativa organização leva 

a supor ocasional atividade de veiculação publicitária, contudo não existem dados 

conclusivos, mas os indícios são grandes (Foto 39, Foto 40, Foto 41, Foto 42 e Foto 43). 

 
Foto 39 – Anúncios das revistas: Casa, GQ e Vogue em Banca ao lado da estação de Metrô 
Consolação (final da Avenida Paulista). Acervo do Autor.  

 
Foto 40 - Anúncios das revistas: Casa, GQ e Vogue em Banca localizada na esquina da Av. Paulista 
com a Rua Frei Caneca (final da Avenida Paulista). Acervo do Autor.  
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Foto 41 - Anúncios das revistas: Casa, GQ e Vogue em Banca localizada nas imediações da Rádio e 
TV Gazeta (meio da Avenida Paulista). Acervo do Autor.  

 
Foto 42 - Anúncios das revistas: Casa, GQ e Vogue em Banca ao localizada próxima da Avenida 
Brigadeiro Luiz Antônio (início da Avenida Paulista). Acervo do Autor.  

 
Foto 43 - Anúncios das revistas: Casa, GQ e Vogue em Banca localizada nas proximidades do 
Hospital Santa Catarina (início da Avenida Paulista). Acervo do Autor.  
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A banca situada em frente ao MASP apresenta cartaz que pode estar realizando 

veiculação publicitária uma vez que se supõe que a banca não vende o produto exibido 

no cartaz (Foto 44): 

 
Foto 44 - Banca de jornal com cartazes em grande formato da marca “Carmin” e de revistas. Data: 
Dezembro/2011. Acervo do Autor 

Se levarmos em conta a quantidade desses cartazes o número de possíveis pontos de 

publicidade quase dobra (Quadro 7). 

Quadro 7 - Equipamentos que podem dar suporte a mídia exterior na Av. Paulista “pós cidade 
limpa” contando individualmente faces de publicidade de banca. 

Equipamento Quantidade 

Abrigos 32 

Face de publicidade em banca 95 

Guarita Polícia 9 

Patrocínio Evento  1 

Relógio 8 

Total 145 

O número de faces com cartazes é de 95, o que representa aproximadamente 65% dos 

elementos verificados.  

Além disso, verificou-se 09 guaritas da Polícia Militar com 02 publicidades de empresas 

privadas (sobretudo bancos) em suas laterais (Foto 45). Se aplicarmos o mesmo 

raciocínio das bancas de jornal, tem-se a seguinte situação (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Equipamentos que podem dar suporte a mídia exterior na Av. Paulista “pós cidade 
limpa”, contando individualmente faces de publicidade de banca e logotipos de terceiros em guarita 
da polícia militar. 

Equipamento Quantidade 

Abrigos 32 

Face de publicidade em banca 95 

Logotipo de patrocinadores em Guarita Polícia  18 

Patrocínio Evento  1 

Relógio 8 

Total 154 

 

 
Foto 45 - Anúncio do Banco Itaú em guarita da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Data: 
dezembro/2011. Acervo do Autor. 

Existem indícios de que a publicidade em guarita é regulada por acordos específicos 

com a Associação Paulista Viva (Foto 46). 

 
Foto 46 – Equipamento de propriedade da Associação Paulista Viva utilizado como guarita policial. 
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O último elemento verificado diz respeito a logotipos de entidades que patrocinam 

eventos oficiais da cidade na Av. Paulista, cita-se aqui especialmente o “Reveillón na 

Paulista”. Essa iniciativa reúne grandes empresas que tem como contrapartida a 

presença de sua marca em todo aparato de divulgação do evento na grande mídia, nos 

suportes para o evento da virada e em outros espaços. Ressalta-se a grande quantidade 

de pessoas que participam do evento, cerca de 2 milhões de pessoas, número que 

aumenta a cada ano. 

No ano de 2012 Por ocasião dos grandes eventos tais como o “Reveillon na Paulista” a 

Prefeitura fecha acordos de patrocínio para que determinado número de anunciantes 

usufrua da exposição de suas marcas nos equipamentos existentes tais como floreiras 

existentes nos postes do canteiro central e a entrada do Parque Trianon (Foto 47). 

 
Foto 47 - Entrada do Parque Trianon com pórtico e logotipo da Prefeitura e Patrocinador (Banco 
do Brasil). Data: Dezembro/2011. Acervo do Autor 

Não foram encontrados dados oficiais sobre os valores das cotas de publicidade, 

contudo, em 2010, segundo notívia veiculada no jornal “O Estado de São Paulo”, todo o 

evento foi pago pela iniciativa privada, e o investimento da Prefeitura foi da ordem de 

R$ 6 milhões.  

Dado a expressão de eventos dessa magnitude (que além do público objetivo conta 

ainda com transmissão para a TV), observa-se a presença de grandes patrocinadores 

para aquisição das cotas principais. 
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Supõe-se que a impossibilidade de exibir a marca no espaço público de forma massiva e 

estratégica em outro período faz com que esse tipo de patrocínio seja extremamente 

excepcional: “uma oportunidade única”. 

Tomando por base informações sobre o evento Reveillón na Paulista, segundo a 

Playcorp Organização de eventos o retorno das marcas dos patrocinadores em mídia 

espontânea gerou o equivalente a R$ 29.360,201 no evento da virada de 2008 para 

200959. Observa-se na Figura 10 a inserção dos logotipos dos patrocinadores do evento. 

                                                 
59 Fonte: http://www.premiocaio.com.br/case_visualizar.asp?id_case=654. Acesso em janeiro de 2012. 
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Figura 10 – Espaços e ações de marketing no “Réveillon na Paulista” na virada de 2008 para 2009. 
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3.3.2 Mapeamento de equipamentos que podem dar suporte a mídia 
exterior na Av. Paulista “pós cidade limpa” (2012) 

 

Com base na descrição analítica dos elementos verificados na Av. Paulista desenvolveu-

se o produto cartográfico à seguir tomando por base a seguinte classificação: Abrigos de 

ônibus; Banca; Guarita Polícia; Patrocínio Evento e Relógio. 

A numeração ao lado dos ícones permite a verificação de fotos correspondentes no 

ANEXO 6. 
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4 A MÍDIA EXTERIOR EM BUENOS AIRES: 
CONTEXTUALIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA 

 

 

Assim como no capítulo que trata de São Paulo propõe-se os mesmos parâmetros de 

análise, em 3 etapas: 1) Cronologia, tratando dos fatos históricos que levaram a 

consolidação da “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 2) Descrição e análise de 

questões contemporâneas tomando por base o estudo de notícias veiculadas na mídia e 

entrevistas com atores locais e 3) Trabalho de campo para constatação da mídia exterior 

na Avenida 9 de Julio. 

 

 

4.1 Marcos referenciais para compreensão do desenvolvimento 

de Buenos Aires 

 

Infelizmente pouco material bibliográfico foi encontrado sobre mídia exterior nos 

períodos anteriores à década de 90. Exceção para matéria da Revista “Primera Plana” 

intitulada “Publicidad - Los dueños de las paredes” de 196560 que é amplamente 

utilizada no decorrer do texto. De toda forma apresenta-se a seguir uma relação de 

eventos que colaboram para o entendimento do desenvolvimento da Capital Federal 

Argentina. 

  

                                                 
60 Disponível em: http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm Acesso em 15/12/2011 
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4.1.1 Da colonia a cidade 

Para compreender o desenvolvimento da cidade de Buenos Aires propõe-se inicialmente ter 

em conta alguns aspectos do colonialismo que são determinantes tanto na escolha do sítio 

quanto no desenvolvimento comercial/urbano decorrente, pois quando se pensa na presença 

Ibérica não se pode desconsiderar a influencia cultural como Lemos (1996, p. 252) bem 

recorda que a “Espanha exporta para seu império a cidade, a religião e o idioma.” 

As metrópoles Portugal e Espanha no período colonial realizam uma corrida por 

expansão territorial e concomitante exploração de suas colonias. 

O sistema espanhol de ocupação das colonias prevê a instalação de sedes para 

centralização do controle da produção e força de trabalho os “Vice Reinos”. Na América 

Latina, a intensa exploração dos territórios ocasiona esgotamento de muitas fontes de 

recursos naturais. Ocorre também o massacre de sociedades pré-coloniais seja em virtude 

dos confrontos pelo domínio territorial, seja pelo esgotamento das massas escravizadas. 

Nesse contexto as cidades portuárias apresentam-se como importantes nós de contato 

entre as partes e a decorrência desse fato é o desenvolvimento das mesmas. Buenos 

Aires é um desses nós, e aparece nesse contexto a partir de 1536 quando 

expedicionários liderados por Dom Pedro de Mendoza verificam terras altas no estuário 

do Rio da Prata que possibilitam a fundação de uma cidade mais ao sul do domínio 

português. O projeto inicial não deu certo em face de hostilidade dos nativos. Somente 

em 1580 através de Juan de Garay obteve-se refundação do que se denominou “La 

Reina del Plata”.  

Gorla apresenta de forma sintética aspectos da organização urbana: 

Cuando Garay fundó Buenos Aires reprodujo el clásico damero de origen 
grecorromano. Estableciendo como punto de partida las calles de la Plaza 
Mayor, las que, según la forma expresada, se dirigían de acuerdo al 
lineamiento que corresponde al tipo rectilíneo de calles, a intersección en 
ángulo recto, y orientadas de Este a Oeste y de Norte a Sur.  (GORLA IN  
LENCIONI, S. ET AL ORG., 2011, p.22) 
 
 

Não bastasse a extração dos metais e toda sorte de produtos primários que interessassem 

a coroa, as sociedades que se formavam na América tinham ainda o encargo da 

aquisição compulsória dos produtos oferecidos pela metrópole (realizando assim melhor 
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aproveitamento das embarcações: nunca estavam vazias nos traslados marítimos) e a 

balança da relação de trocas sempre pendia para favorecer a Metrópole. 

A Espanha, um país com organização comercial interna precária, se demonstra até a 

primeira metade do séc. XVII como um país essencialmente agrário, em que o comércio 

marítimo serve de escoadouro da produção agrícola. 

Buenos Aires por sua vez se apresenta um crescimento lento no século XII como 

descrito no Atlas Ambiental de Buenos Aires61 

El crecimiento de población, inicialmente lento –en 1639 la ciudad tenía sólo 
1000 habitantes y llegó a 4.450 en 1738- aumentó sustantivamente a partir de 
esos años. Los 22.000 habitantes de 1770 alcanzaron a ser 32.100 en 1778. 
 
 

E como é peculiar aos centros comerciais, os registros de publicidade ao ar livre são 

diretamente ligados ao desenvolvimento do comércio: 

…Los primeros carteles fueron enarbolados en el país hacia 1650: entonces la 
Plaza de Mayo se había convertido en una feria pública, y los vendedores, para 
atraer a sus clientes, comenzaron a cruzar sus carros con imágenes y leyendas 
publicitarias... (PRIMERA PLANA de 5 de octubre de 1965, disponível em: 
http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm). 
 
 

Em meados do século XVII, toda a região do Rio da Prata estava sob o controle 

Administrativo do Vice-Reino do Peru e Buenos Aires se apresenta como centro de trocas 

comerciais e de contrabando. A posição geográfica do Porto “del Plata” é estratégica em 

relação aos demais portos da América do Sul sob controle da Coroa Espanhola pois 

possibilita o rápido escoamento de produtos próprios de outros lugares do continente. 

A pujança portenha faz com que no ano de 1776, Buenos Aires seja elevada a categoria 

de Vice-Reino da Coroa Espanhola, contudo, a Espanha do séc. XVIII não é um país 

moderno, não investe no setor industrial, sequer na indústria artesanal de modo que suas 

colonias ultramar nem sempre recebem produtos que a sociedade local (espanhóis e 

filhos de espanhóis) demanda. 

Nesse contexto os mercantes ingleses suprem parcialmente essa lacuna em função da 

sua forte presença ultramar e do desenvolvimento técnico científico de seu país 

                                                 
61 Atlas Ambiental de Buenos Aires - http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar” Acesso em Janeiro/2012. 
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(Revolução Industrial). Os produtos mais comercializados são: tecido, ferro e aço e a 

principal moeda de troca é a prata, meio vital ao comércio. Outro ponto importante na 

relação comercial com os ingleses é a prática da reexportação de produtos espanhóis.  

Os grupos de poder que mantém o estabilishment nesse momento são: 

• Administração: Função burocrática e militar a partir da autoridade da Coroa; 

• Igreja: Confirmava a soberania da Coroa e apoiava sua missão religiosa no poder 

econômico e jurídico; 

• Elite: Detentora de direitos adquiridos da terra, mineração e do comércio. Outra 

forma de estabelecer seu poderio era através de parentesco e aliança com a 

burocracia colonial, com a corte do vice-rei e com os juízes. 

Toda a América espanhola era uma fonte de metais preciosos e de rendas obtidas com 

impostos. O excedente da produção é controlado pelo Vice-Rei que não fomenta 

grandes benfeitorias locais.  

A partir da política dos Bourbons, o excedente da produção colonial passa a ser 

controlado mais rigorosamente pelo rei e destinado diretamente para a Espanha. A 

política econômica espanhola considera que a colonia deve produzir para aumentar a 

riqueza da metrópole, mas não prevê algum tipo benesse para a colonia, sequer em 

setores que não dependem de qualquer especialização de bens. Ao contrário, entre as 

ações políticas do reinado dos Bourbons temos a imposição de monopólios sobre 

diversos produtos de consumo, a eliminação dos contratadores privados na 

administração dos impostos e o aumento propriamente dito dos impostos sobre as 

transações, transitando de quatro para seis por cento. Como resultado dessa política, a 

renda colonial chegou a representar vinte por cento da receita do tesouro espanhol nos 

anos favoráveis.  

Não bastasse o intenso sistema de exploração colonial espanhol, na segunda metade do 

século XVII os planejadores da casa de Bourbons reorganizam o comércio colonial 

através de uma série de ações: diminuição de taxas, livre comunicação entre portos, 

autorização de comércio intercolonial. Todas essas ações visavam garantir retorno 

exclusivo à coroa face o comércio exercido pelos estrangeiros. Como referência do 

crescimento da receita obtida com o comércio de produtos espanhóis na América 
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Latina, Bethell (1997, p. 34) cita que “O valor anual das exportações para América 

espanhola nos anos de 1782-1796 foi 400% maior que 1778.” 

Essa política, denominada comercio libre, favoreceu mercados subdesenvolvidos tais 

como Buenos Aires, Venezuela e Cuba que agora tinham algum contato com o grande 

esquema comercial. Contudo, a ausência de incentivo para a produção local e a 

sobretaxação acaba por saturar os mercados uma vez que a Coroa Espanhola não 

promovia o desenvolvimento das suas colonias americanas:  

A metrópole não tinha os meios nem o interesse em fornecer os vários fatores 
de produção necessários ao desenvolvimento, nem de investir no 
crescimento, ou coordenar a economia imperial. Isso valia não apenas para 
uma colonia negligenciada como Nova Granada, mas também para uma 
economia mineira como a do Perú, onde a agricultura se via desalentada por 
falta de mão-de-obra, de capital e de transportes, onde os consumidores 
dependiam do Chile para o abastecimento de cereais e onde somente os 
recursos minerais salvavam da estagnação total. (BETHELL, 1997, p.35 ). 
 
 

Nesse sentido, o comércio livre serviu para aumentar a dependência das colonias à 

metrópole: “O papel da América permaneceu o mesmo: consumir as exportações 

espanholas e fornecer minerais e alguns produtos tropicais.” Bethell (1997, p. 36) 

Contudo ocorrem tentativas de desenvolvimento local com base nas indústrias de 

beneficiamento, são iniciativas que se sucedem em função da abundância de matéria 

prima da melhor qualidade. Obviamente esse tipo de iniciativa foi combatido pela 

Coroa que criou decretos para controlar, confiscar e destruir fábricas que julgasse 

concorrentes à economia da metrópole. Contudo, essas iniciativas de beneficiamento 

local juntamente com a ampliação do comércio foram combustível para o maciço 

investimento de comerciantes que vislumbravam possibilidades de renda superiores ao 

concorrido comércio transatlântico. Essas iniciativas ocorreram especialmente nos 

períodos em que a Espanha estava em guerra com a Inglaterra. 

Nas colonias os períodos de guerra ocasionavam a ausência da Coroa no comércio. Esse 

fato, face o interesse dos comerciantes e latifundiários em obter mais renda foram 

determinantes para o desenvolvimento de um sentimento local que o comércio não 

deveria existir somente para proveito da metrópole. Nesse processo os “criollos” (filhos 

de espanhóis nascidos na América) tiveram importante papel, se não por algum tipo de 

“patriotismo local” - até porque o conceito dominante era que a colonia era extensão do 
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grande Império – mas sim por conta destes estarem envoltos em cargos públicos, na 

administração local e na gerência de empreendimentos extrativistas ou não. 

As políticas econômicas verificadas no século XVIII resumem-se assim, na imposição 

de regras para a Coroa espanhola extrair o máximo de renda das colonias através da 

ampla exploração extrativista, da cobrança de impostos e venda do excedente 

manufatureiro. Algum tipo de mudança nessa engrenagem somente será observada 

quando a própria metrópole não consegue gerir adequadamente o comércio com seus 

vice reinados que são, pouco a pouco, influenciados por uma elite local que preza a 

Coroa mas preza também o lucro nos latifúndios e empreendimentos locais. Em longo 

prazo, na medida em que a Espanha perde força pelas derivações das políticas de livre 

comércio e ao passo que participa de guerras, os comerciantes passam a financiar as 

iniciativas locais, e as vantagens comerciais e incipientes crescimentos locais baseados 

na exportação podem ser minimamente observados como é o caso do couro em Buenos 

Aires que é um tipo de produto que carece de investimento e especialização, ou mesmo 

a produção de tecido no México.  

Em 1778 Titto (2006, p. 329) indica a existência do primeiro recenseamento que dá 

conta da seguinte conformação étnica (Tabela 8): 

Tabela 8 - Conformación étnica de la ciudad de Buenos Aires en 1778: 

Etnia Habitantes 

Españoles 15.719 

Indios 544 

Mestizos 674 

Mulatos 3.153 

Negros 4.115 

Total 24.205 

Fonte: Tito, 2006, p. 239. 

Ao final do século XVIII Buenos Aires apresentava relativa organização do espaço 

conforme afirma Gorla: 

A fines del siglo XVIII, la ciudad contaba con siete plazas, pero la Plaza 
Mayor era la principal, la cual se asemejaba al areópago de los griegos, al 
forum de los romanos y al centro cultural de medioevo, de modo que 
constituía el núcleo central de la ciudad.” (GORLA IN VIDAL-KOPPMAN, 
2011, p.22) 
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Na mesma linha, tratando do período inicial do século XIX, Lemos (1996, p. 259) 

confirma ampla existência de equipamentos públicos na organização do espaço 

portenho a partir da lógica espanhola: 

Ao iniciar o século, Buenos Aires já possuia todo aparelho governamental 
das cidades hispânicas: Cabildo, Junta Real Audiência, Consulado e Aduana. 
Ademais da infra-estrutura de assistencia social e médica: orfanatos, 
hospitais, hospícios, hospital de expósitos, até um tribunal real protomedicato 
para estabelecer um controle de qualidade e de preços dos remédios. 
 
 

Em junho de 1806 cerca de 1500 homens de uma esquadra inglesa ocupam Buenos 

Aires sem resistência do vice-rei e seu exército que se retiram em direção à Córdoba. A 

reconquista não tarda. Sob liderança de Santiago de Liniers, capitão de navio da Real 

Armada e ex-governador de Missiones, une voluntários, veteranos e a população em 

geral para a reconquista do controle da cidade em agosto do mesmo ano. Esse fato é 

exemplar e não é exemplo isolado das investidas inglesas pelo controle de Buenos 

Aires. A importância desse evento relaciona-se com o desdobramento político uma vez 

que a obrigação em se organizar para rebelar-se ao poder inglês em face da fraqueza do 

vice-rei faz com que após esse evento surjam fortes aspirações independentistas que 

ficaram mais fortes ainda quando: 

Em mayo de 1810, se supo en Buenos Aires que las tropas napoleónicas 
triunfaban en España y que todas las partes se reconocía la autoridad real de 
José Bonaparte. Con el apoyo de los cuerpos militares nativos, los criollos 
exigieron de Cisneros la convocatoria de un cabildo abierto para discutir la 
situación. La reunión fue en 22 de mayo, y las autoridadws procuraron invitar 
el menor número possible de personas, eligiéndolas entre las más seguras. 
Pero abundaban los espíritus inquietos entre los criollos que poseían fortuna 
o descollaban por su prestigio o por su cargos, a quienes no se pudo dejar de 
invitar; así, la asamblea fue agitada y los puntos de vista categóricamente 
contrapuestos ... (ROMERO, 1996, p.50) 
Computados los votos, la tesis criolla resultó triunfante, pero al día seguiente 
el cabildo intentó tergiversala constituyendo una junta presidida por el 
virrey.El clamor de los criollos fue intenso y el día 25 se manifestó en una 
demanda enérgica del pueblo, que se había concentrado frente al Cabildo 
encabezado por sus inspiradores y respaldado por los cuerpos militares 
nativos (ROMERO, 1996, p.50). 
 
 

No episódio acima, denominado Revolução de Maio ocasiona a formação de uma junta 

provisória de governo que nega provimentos ao vice-rei Cisneros e o então governo 

provisório rompe relações com os representantes do Rei Fernando VII.  



118 
 

A partir daí o século restante do século XIX é marcado pelo processo de independência 

e organização nacional que ocasionam sangrentos enfrentamentos. Os principais anseios 

giram em torno de unir (ou não) as demais províncias  

O governo provincial inicia um processo de  revalorização da política urbana e cria em 

1821 o “Departamento de Ingenieros” para tratar de questões arquitetônicas e 

urbanísticas. Nesse período a cidade ganha uma estética mais européia. 

O rompimento dos laços com a metrópole ocasiona o maior desenvolvimento 

econômico e espacial da cidade com base no desenvolvimento do porto, da formação de 

uma área de pecuária em torno do mesmo e o crescimento da economia com base na 

abertura de mercados (D’ANGELO, 2003, p. 28). Com isso: 

Entre 1860 e 1880, o valor total das importações provenientes da Europa 
dobrou, compreendendo principalmente produtos têxteis, ferragens e 
máquinas da Inglaterra, e artigos de luxo do continente europeu. Enquanto 
isso, o comércio estrangeiro era dominado pelas mercadorias usuais, lã, couro 
e charque, que constituíam mais de 90 por cento do valor total das 
exportações. (BETHEL, 2001, p. 664) 
 
 

Em 1880 com a constituição da República Argentina e Buenos Aires é federalizada e as 

rendas potuárias passam a ser incorporados às finanças nacionais.  

Relacionado a este momento tem-se um importante processo de industrialização como 

apontado no Censo das Industrias (GARCIA, 1914, p. 05 In LEMOS, 1996 p. 318): 

Em 1895 a Argentina possuia 1253 indústrias alimentícias; 2703 do 
vestuário; móveis, 1193; metalurgia, 944; químicas, 132; gráficas, 233; e 
estranho, as primeiras indústrias têxteis só aparecem no censo de 1914. 
 
 

Lemos (1996, p. 318) complementa que dessa industrialização 80% estava localizado 

em Buenos Aires. 

Entre 1869 e 1914 grandes contigentes de imigrantes europeus adentraram Buenos 

Aires em virtude do incentivo do governo local frente à crise dos países europeus. A 

população de Buenos Aires se multiplicou 8 vezes e observa-se o desenvolvimento de 

uma “nova Argentina” Bethel (2001). Os dados demográficos apontam esse 

impressionante crescimento (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Población total por sexo y tasa de crecimiento media anual intercensal. Ciudad de 
Buenos Aires. Años censales 1855/2001. 

Años 1 
Población Tasa 

(por mil) Total Varón Mujer 

1.855 92.709 46.634 46.075   

1.869 187.126 103.464 83.662 50,50 

1.887 433.375 243.152 190.223 46,70 

1.895 663.854 356.702 307.152 55,40 

1.904 950.891 497.839 453.052 38,20 

1.909 1.231.698 651.971 579.727 50,70 

1.914 1.576.597 850.562 726.035 53,70 

1.936 2.415.142 1.203.518 1.211.624 19,00 

1.947 2.982.580 1.449.406 1.533.174 19,90 

1.960 2.966.634 1.385.504 1.581.130 -0,40 

1.970 2.972.453 1.370.562 1.601.891 0,20 

1.980 2.922.829 1.327.409 1.595.420 -1,70 

1.991 2.965.403 1.344.041 1.621.362 1,40 

2.001 2.776.138 1.258.458 1.517.680 -6,30 

1 Los censos levantados en los años 1855, 1887, 1904, 1909 y 1936 fueron de la Ciudad, mientras que 
los restantes fueron nacionales. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de los resultados de los respectivos 
censos. 

Lemos (1996, p. 277) aponta a influência imigrante:  

...estabilizados os processos políticos e sociais a riqueza começou a crescer e 
as classes dirigentes – a aristocracia portenha – inicia o processo de 
europeização da cidade. Tudo era imitado, até o costume de tomar chá, que 
perdura até os dias atuais. Os costumes europeus eram copiados, mas ao 
mesmo tempo se lhes outorgava os matizes “criollos”. Adaptando-os às 
exigencias e necessidades dessa nova classe surgida dos “patrícios” da 
Independência. 
 
 

Além disso, com a invenção dos armazéns frigoríficos intensifica-se mais ainda as 

indústrias de carne. (DIFRIERI, 1982, p.270 IN LEMOS 1996, p. 318) apresenta dados 

de 1913 sobre a quantidade de empresas instaladas em Buenos Aires a partir de sua 

procedência: 

• Empresas estrangeiras: 7869 

• Empresas nacionais: 2024 

• Empresas de ambas oringens: 10275 
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Com relação ao plano urbanístico, Varas (1997) aponta o período entre 1880 e 1930 

como época em que ocorreram as maiores transformações urbanas e dos espaços 

públicos. O planejamento urbano se concentra na região central, especialmente na 

Avenida de Mayo em que se observa relativa padronização estética das edificações, a 

construção de parques e calçadas arborizadas. Além disso, observa-se a criação de 

diversos estabelecimentos tais como hotéis, lojas e confeitarias. 

Este período correspende também ao início da construção de grandes parques públicos 

na cidade e outras grandes obras de infraestrutura com grande influência francesa. 

Entre 1923-25, durante la gestíon municipal del Dr. Carlos Noel, fue 
elaborado el “Proyecto orgánico para la urbanización del município: el plano 
regulador y de forma de Capital Federal” por la Comisión estética edilicia. 
Este primer plan para Bs. As. propicia conectar espacios urbanos 
significativos a través de avenidas, buscando el agrupamiente de edificios 
administrativos en centros mionumentales, así como un gran incremento de 
los espacios verdes con parque, jardines y plazas vecinales. (D’ANGELO, 
2003, p. 34). 
 
 

Nesse período observa-se a abertura de grandes avenidas tais como: Gral. Paz, Norte-

Sur, 9 de Julio e a construção de praças. (D’ANGELO, 2003, p. 34). 

O incremento das avenidas e o aumento da frota veicular induz mudança no padrão de 

publicidade das vitrines das lojas: 

En 1910, cuando en la calle Florida se comenzaba a reemplazar los postigos 
por los cristales de las vidrieras, un contador abandonó la visera de celuloide 
y se enroló en la incipiente industria; los primeros carteles de Juan B. 
Campanella, fundador de la empresa decana en el ramo, tenían que tratar de 
perforar las antiparras de los primeros automovilistas. Con la ayuda de la 
litografía, los afiches incorporaron imágenes, primero, y restallantes colores, 
después. Las agencias se multiplicaron y comenzó la batalla por el dominio 
de las paredes.(PRIMERA PLANA de 5 de octubre de 1965, disponível em: 
http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm) 
 
 

A imagem a seguir (Figura 11) demonstra esse tipo de painel: 
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Figura 11 – Painel com impressão em processo litográfico e ocupando maiores espaços das fachadas 
para serem visíveis aos veículos. Fonte: Primera Plana, 1965. 

Esse tipo de painel publicitário com formato sobressalente a área da fachada do imóvel, que 

ocupa a fachada ou topo de prédios de baixo gabarito são facilmente encontradas em Buenos 

Aires em 2011 (Foto 48). 

Foto 48 – Pantallas Espetaculares, 
bairro da Recoleta. Ano: 2011. Acervo 
do autor. 
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4.1.2 “Gran Buenos Aires” e a formação da metrópole 

 

As sucessivas guerras mundiais e crises financeiras do início do século XX fomentaram, 

assim como ocorreu em São Paulo, o maior desenvolvimento da indústria com base no 

processo de substituição de importações. Com isso, as décadas de 1930 a 1950 são 

marcadas pela crescente migração interna. Esse fato tem relação direta com importante 

mudança política ocorrida no período da 2ª guerra quando em golpe militar sobe ao 

poder o general Pedro P. Ramírez no ano de 1943. 

Ramírez tendo como um dos principais fardos o posicionamento da Argentina na guerra 

tem como subsecretário de guerra o coronel Perón que se torna também presidente do 

Departamento Nacional do Trabalho, sobre essa base organiza em seguida a Secretaria 

do Trabalho e Previdência com hierarquia Ministerial. Perón busca incessantemente 

apoio de dirigentes sindicais e setores do exército de modo a fortalecer sua imagem 

pessoal em setores trabalhadores e das forças armadas.  

Com a substituição do governo de Ramírez pelo general Edelmiro J. Farrel no ano de 1944, 

o governo começa a ser mais influenciado por Perón. A política de favorecimento dos 

setores trabalhadores, especialmente nos conflitos contra os patrões, e o crescimento de sua 

figura pública faz com que setores conservadores se movimentem juntamente a setores do 

exército exigindo que Perón renuncie seus cargos. Essa ofensiva obtém breve êxito. Porém, 

dias depois dias depois de sua destituição, ocorre grande mobilização das massas que 

culmina em importante concentração popular na plaza de Mayo (Foto 49) exigindo 

liberdade, essa multidão ganhou o preconceituoso apelido de “aluvión zoológico” por um 

deputado de oposição. Essa sucessão de fatos determina a consolidação de uma figura 

política que soube criar um modo de se comunicar com as multidões obtendo assim o 

governo nacional via eleições livres (ROMERO, 1996, p. 154). Daí decorre a política 

interna de migrações como forma de manter o modus operandi peronista. 
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Foto 49 – 17 de octubre de 1945. Las patas em La fuente. Buenos Aires, Argentina. Fecha: 17 de octubre 
de 1945. Autor: desconocido.62 Foto tomada de http://www.geocities.com/jmheredia.geo/38j.htm, sin 
indicación de copyright. 

A proposição de grandes obras urbanas faz parte do escopo de polarização demográfica: 

Con el concurso de organismos nacionales se construyeron infraestructuras, 
equipamientos y una amplia red caminera: la construcción del Camino de 
Cintura, el ensanche del Camino General Belgrano y los puentes sobre el 
Riachuelo (el Puente Avellaneda de 1935, el Puente Uriburu de 1938 y el 
Puente de La Noria de 1941) que aseguraban las comunicaciones. De igual 
manera, la materialización de un proyecto largamente demorado, la Avenida 
General Paz -construida entre 1936 y 1941- representó el mayor impacto 
urbano del período, distribuyendo el tránsito entre la ciudad y los suburbios 
pero, al mismo tiempo, instalando una frontera material y simbólica que los 
separaría. (ATLAS) 
 
 

As migrações internas formam uma densa população marginal com preconceitos que 

recaem sobre elas (LEMOS, 1996, p.322). Trata-se de migrantes da região oeste, norte e 

nordeste do país além de imigrantes paraguaios e bolivianos.  

Uma importante indicação sobre o desenvolvimento da mídia exterior nessa época pode 

ser entendida na criação Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior 

(APE) por um grupo de pessoas pertencentes a atividade publicitária em via pública no 

ano de 1943. Essa associação nasceu com o propósito de tratar de questões de interesse 

direto ou indireto a seus associados. O reconhecimento dessa entidade por parte do 

                                                 
62 La foto es de dominio público según la Ley 11.723, Artículo 34 argentina y sus modificaciones que establece que 
todas las obras fotográficas pasan al dominio público luego de pasados 25 años desde su primera publicación. 
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poder público ocorre em 1945 através do decreto 7354 do Poder Ejecutivo Nacional que 

outorga a pessoa jurídica dessa entidade63.  

Dado o momento histórico pode-se supor que a criação da APE pode ter relação direta 

com a necessidade de se obter representatividade com o poder público para defesa da 

classe tendo em vista as circunstâncias políticas, seja no âmbito federal, seja no âmbito 

da cidade até porque em 1942 se aprova a ORDENANZA Nº 1408964 que trata 

do”CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”65. 

Não é objetivo se aprofundar nesse código, ressalta-se apenas que o mesmo normatiza 

entre outras questões: a construção, modificação, demolição, remoção, inspeção de 

imóveis.  

A importância desse código também pode ser percebida pela grande relação de 

legislações que este revoga conforme indicado em seu artigo 12: 

Art. 12°.- Quedan derogadas todaslas disposiciones que se opongan a la 
presente Ordenanza, y en especial lassiguientes: 
Arts. 1 al 7inclusive de la Ordenanzadel 26 de junio de 1873; 
Arts. 2 y 3 dela Ordenanzadel 3 de noviembre de de 1894; 
Art. 1 de la Ordenanza del 1° dediciembre de 1900; 
Arts. 1 al 3inclusive de la Ordenanzadel 13 de diciembre de 1904; 
Arts. 1 al 3inclusive de la Ordenanzadel 23 de abril de 1909; 
Arts. 233 al238 inclusive de la Ordenanza del 4 de octubre de 1910; 
Arts. 241 de la Ordenanza del 4 deoctubre de 1910; 
Arts. 14, 15,19, 33, 40 al 44 inclusive, 46 al 53 inclusive, y 115 al 117 
inclusive de la Ordenanza del 9 dediciembre de 1910; 
Arts. 1 y 2 de la Ordenanza del 27 dejunio de 1913; 
Arts. 1 al 4 inclusive de la Ordenanza del 26 dejunio de 1925; 
Arts. 1 y 2 de la Ordenanza del 16 dediciembre de 1925; 
Arts. l al 6 inclusive de la Ordenanza del 31 dediciembre de 1926; 
Arts. 1 al 6 inclusive de la Ordenanza del 10 de mayode 1927; 
Arts. 1 al 244 inclusive, 250 al252 inclusive y 254 y 255 de la Ordenanza del 
30 de junio de 1928; 
Arts. 3 al 6 inclusive de la Ordenanza del 6 denoviembre de 1928; 
Arts. 1 al 4 inclusive de la Ordenanza del 12 dediciembre de 1928; 
Arts. 1 al 16 inclusive de la Ordenanza del 29 dediciembre de 1928; 
Inc. e) y f) del artículo 6°.Ordenanza 28 de diciembre de 1932; 
Ord. N°. 6055; 
Res. N°. 6025; 
Ord. N°. 6785; 
Ord. N°. 7232; 
Ord. N°. 8213; 

                                                 
63 Asociacion Argentina de Empresas de Publicidad Exterior, disponível em: http://www.ape.org.ar/, acesso em 
01/02/2012 

64 Disponível em: 
http://buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=30345&qu=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=0&im=&ui=
0&pelikan=1&sezion=810039&primera=0&mot_toda=&mot_frase=&mot_alguna= Acesso em fevereiro/2012. 

65 A terminologia equivalente no Brasil seria “Código de obras”. 
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Ord. N°. 8214; 
Ord. N°. 8606; 
Ord N°. 8893; y 
Ord. N°. 11.289. 
 
 

A descrição da trajetória da empresa Milco Publicidad S.A. disponível no site oficial da 

empresa oferece interessante subsídio sobre o crescimento da mídia exterior 

concomitante ao crescimento das edificações na cidade a partir de outra importante 

mudança de legislação, a Ley 13512 sobre a “propiedad horizontal”: 

A mediados del pasado siglo XX, 3 jóvenes emprendedores (audaces se decía 
em aquellos tiempos) decidieron explorar el camino de la publicidad y 
eligieron el atajo de la vía pública. Eran los tiempos de la sanción de la ley 
13.512 que instituía el régimen de la propiedad horizontal, la cual dio un 
sensacional impulso a la construcción. 
Y allí fueron nuestros 3 jóvenes a encarar la provisión de carteleras 
reglamentarias para obras em construcción y de letreros para inmobiliarias. 
No fue tarea fácil armar um taller, organizar La administración, conquistar 
clientes y pagar lo que pagan todos lo que empiezan: “El derecho de piso” 
(Fonte: http://www.milcopublicidadsa.com.ar/. Acesso em fevereiro/2012) 
 
 
 

Essa mudança é verificada no artigo primeiro da lei: 

Ley 13512 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
.- Incorpora al Código Civil el Régimen de la Propiedad Horizontal - 
Sanción: 30/09/1948. 
Bs. As. 13/10/1948 
B.O.: 18/10/1948 
Art. 1° - Los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un 
mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta, que sean 
independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por un 
pasaje común podrán pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede pertenecer en 
condominio a más de una persona. 
(Disponível em: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/46362/norma.htm acesso em fevereiro/2012) 
 
 

Ao chegar o ano de 1947 as migrações internas totalizavam 3.386.000 pessoas que 

moravam fora seu local de nascimento. Desse total 50% residia na Grande Buenos Aires 

(ROMERO 1996,p.146). Em 1948 a noção de Grande Buenos Aires, a franja de 

municípios (“los partidos”) que se situam em volta da capital excluindo a capital, se 

transforma em categoria censitária. A fluidez de pessoas entre capital e a grande Buenos 
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Aires é facilitada pelos meios de transporte coletivos implantados desde o início do 

século66.  

Em paralelo ao crescimento demográfico observam-se grandes investimentos 

estrangeiros para implantação das indústrias metal-mecanica, petroquimica, 

farmacêutica e eletrônica na região metropolitana. 

Analisando essas indústrias no período de 1955 a 1965 D’Angelo (2003, p.40) informa 

que cerca de 50% dos investimentos são oriundos dos Estados Unidos. Segundo o autor 

o incremento no número de grandes plantas industriais num raio de 40 km da capital dá 

origem ao segundo cinturão industrial.  

O crescimento da indústria e do mercado consumidor pode ser percebido a partir do 

crescimento dos investimentos em publicidade 

Piñeiro (1974) apresenta dados sobre o crescimento da publicidade argentina nos anos 

de 1959 a 1972 (Tabela 10). De uma taxa de 2% de crescimento dos investimentos entre 

1959 para 1960 (77 para 79 milhões de pesos) obtém-se um crescimento da ordem de 

520% de 1971 para 1972 (de 1320 para 1840 milhões de pesos). 

Tabela 10 – Crescimento da publicidade argentina: 1959 a 1972 em milhões de pesos. 

Ano Investimento Incremento absoluto 

1.959 77   

1.960 79 2 

1.961 81 2 

1.962 105 24 

1.963 120 15 

1.964 185 65 

1.965 270 85 

1.966 445 175 

1.967 640 195 

1.968 865 225 

1.969 1.030 165 

                                                 
66 Sobre os transportes públicos, Pires (1997) realiza interessante estudo sobre o transporte metroviário em Buenos 
Aires e São Paulo e apresenta informações importantes tais como o fato da cidade dotar de um Metrô partir do fim do 
século XIX e informa (p.43) que a inauguração do primeiro subterrâneo data de 1913. 
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Ano Investimento Incremento absoluto 

1.970 1.070 40 

1.971 1.320 250 

1.972 1.840 520 

Fonte: Piñeiro (1973) adaptado pelo Autor. 

Os investimentos em publicidade indicam a formação de mercado consumidor e 

demanda comercial. Pode-se supor a relação entre o crescimento e consolidação da 

metrópole com os respectivos dados no período de 1959 a 1972. 

Piñeiro (1976, p.25) oferece outras indicações que podem colaborar para explicar o 

crescimento da publicidade na década de 60: 

La década de 1960 se caracterizó por la aparición del color y la computación, 
fenómenos norteamericanos y europeos que comenzarán a sentirse con 
vehemencia en la Argentina de la década actual. 
 
 

Dentre o módico material encontrado especificamente sobre mídia exterior no mesmo 

período (anos 1960), existem indicações do impulso mídia exterior na região 

metropolitana e Buenos Aires: 

El boom es todavía más restallante en las grandes ciudades, donde los 
grandes poster pañete rivalizan en derroche de luz y de color, En la Capital y 
el Gran Buenos Aires se aprietan varios miles de carteles; una sola empresa, 
Eureka Publicidad, cuenta con 370 unidades, que alquila —nunca se 
venden— en circuitos equilibrados de 10 carteles, la mitad de los cuales son 
luminosos. Alquiler mínimo; 5 circuitos, no necesariamente simultáneos, 
Eureka se inició en 1930, y su primer trabajo fue un gran aviso pintado en 
una pared por encargo de Agar Cross; poco después, introdujo en el mercado 
el letrero monumental con afiche intercambiable, de 25 metros cuadrados. 
Ahora hay unos 2.000 poster de este tamaño en la Argentina, muy poco si se 
considera que solamente en Chicago se aprietan 7.800, y en todo el territorio 
de los Estados Unidos, 282.000. La agencia es la responsable del cartel más 
grande de Sudamérica: es de Good-Year y está emplazado en Ezeiza. 
(PRIMERA PLANA de 5 de octubre de 1965, disponível em: 
http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm) 
 
 

Um exemplo da mídia na grande Buenos Aires neste período é encontrado no site da 

empresa Raul Eijo Publicidad Exterior (Foto 50) 
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Foto 50 – Mídia na Grande Buenos Aires (década de 1960). Disponível em: 
http://www.rauleijo.com/. Acesso em Janeiro/2012. 

A descrição da trajetória dessa empresa oferece interessante subsídio sobre o contexto e 

as modalidades de anúncio da época: 

Nuestra empresa comienza sus actividades en los principios de la década de 
60, instalando nuestros primeros carteles en el tramo comprendido entre 
Buenos Aires y la ciudad de Chascomus. 
La modalidad de trabajo era instalar carteles de 3 o 4 x 2 metros. Grandes 
medidas se considerabam 6 x 3 metros. Los mismos se montaban sobre 
estructuras de madera porque los vientos de la época no eran relevantes. 
Las colocaciones se realizaban casi en su totalidad en las calles municipales 
lindantes a la ruta o en terrenos que estaban frente a comercios o pegados a éstos. 
En los casos donde los carteles eran instalados en fincas privadas, los 
convenios se arreglaban de palabra con alguna caja de vino fino o vermouth. 
(Disponível em: http://www.rauleijo.com. Acesso em Janeiro/2012) 
 
 

Segundo Piñeiro (1976) cerca de 10% da “torta de inversiones publicitárias” eram 

destinados para a mídia exterior (via pública) no período de 1959 a 1972 conforme 

apresentado na Tabela 11. Como referência esse percentual é de aproximadamente 5% 

nos anos 2010 e 2011 (como será apresentado adiante na tabela 12). 

Tabela 11 – “Inversiones publicitárias” no período 1959 a 1972. 

MEDIOS\AÑO 
PERCENTUALES 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

TELEVISIÓN 33.3 30.6 23 18.4 23.44 26.47 25.15 22.43 21.47 25.22 

RADIO 15.2 17.2 15.5 10.77 9.53 8.79 9.65 8.5 9.09 13.31 

GRÁFICA 22.2 27.4 37 32.32 32.81 32.6 33.5 37.38 38.52 32.99 

DIRECTA 14.5 10.3 6 10.77 19.53 18.27 18.44 18.69 18.64 17.93 

VARIOS 2.2 1.2 3 13.92             

PROM. VENTAS - - - -             
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MEDIOS\AÑO 
PERCENTUALES 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

VÍA PÚBLICA 8 9.3 12.5 11.22 12.03 10.98 10.68 10.47 9.7 7.86 

CINE 2.9 2.2 2.2 2.03 2.19 2.31 2.04 2.06 1.89 2.34 

EST. MERCADO 1.7 1.8 0.8 0.57 0.47 0.58 0.54 0.47 0.42 0.35 

Fonte: Piñeiro (1976). 

 

 

4.1.3 Dos anos 70 à “Ciudad Autónoma” 

 

Entre 1955 e 1973 sucederam-se governos civis e militares na Argentina até que em 

1973 ressurge a figura de Perón como alternativa para amenizar a constante 

instabilidade política. Romero (1996, p.82) indica que o novo Perón captava através de 

sua linguagem desde grupos de empresários (nacionais e estrangeiros) até dirigentes 

rurais. Seu triunfo eleitoral trás perspectivas de pacto entre grupos civis e militares. O 

que se viu na verdade, foi uma grande confusão política de anseios das diversas 

correntes políticas existentes intensificada com sua morte em 1974.  

Instaura-se uma das maiores crises latino-americanas culminada no golpe militar de 1976. 

Face um quadro ditatorial e de profunda crise econômica, observa-se na Capital Federal, 

uma política de segregação socioespacial com o rótulo “a cidade para quem merece” ou 

“a cidade branca” que expulsa os imigrantes da cidade (LEMOS, 1996,p. 363).  

No plano urbano instauram-se grandes obras de infra-estrutura sem critério urbano que 

deixam cicatrizes profundas na cidade, exemplos dessas obras são o Plano de Autopistas 

e o novo Código de Planejamento Urbano (Figura 12). 
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Figura 12 - Plan de autopistas de la Intendencia 1978/1982. Trazados de autopistas de la Capital 
Federal (VARAS, 2000). 

Segundo Lemos (1996, p.363) as autopistas (9 no total mais a continuação da A. Av. 9 

de Julio) são subutilizadas até hoje (entenda-se 1996). A mesma grande marca de 

cigarro que foi pioneira nos “back-lights” paulistanos promove o desenvolvimento de 

impactantes painéis em Buenos Aires também (Foto 51, Foto 52, Foto 53). 
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Foto 51 e Foto 52: RUTA INTERBALNEARIA, que va desde las playas de Punta Mogotes (Ciudad 
de Mar del Plata), hacia la Ciudad de Miramar. Década de 1980. Acervo: ATACAMA. 

 
Foto 53 - Av. Peralta Ramos esquina Calle Guemes, en la Ciudad de Mar Del Plata, Provincia de 
Bs. As. Década de 1980. Acervo: ATACAMA. 

Nesse período da última ditadura argentina (1976-1983) outro fato relevante com 

relação ao desenvolvimento da urbanização portenha é a criação do orgão 

metropolitano, denominado CEAMSE, que se encarrega da criação de um cinturão 

ecológico. Essa iniciativa é amparada nos anseios da elite local e na força do governo 

militar, e expulsa os habitantes das “villas miseria” e demais espaços loteados que 

estivessem no caminho do projeto do cinturão. 

Segundo depoimento da empresária Mónica Martin (ANEXO 8) o período foi 

catastrófico para a publicidade: 
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Los 70 fueron prácticamente la “muerte” de la publicidad en general pero 
sobre todo de vía pública, porque durante el Gobierno Peronista de Cámpora, 
en 1973 y de la mano del ministro de economía Jose Gelbard se estableció 
(xa tratar de contener la inflación y enfrentar la crisis mundial del 73) 
rigurosos controles  para autorizar aumentos de precios, este sistema 
complicadísimo y en manos de la Secretaria de Comercio intervenía en todas 
las etapas de producción, comercialización y venta y disponía que los gastos 
de publicidad no podían ser incluídos en los costos de las empresas. 
Imaginate la contracción que hubo en materia de inversión publicitaria: 
puntualmente en publicidad en vía pública, esta disposición significó (por la 
importante estructura de costos fijos de la actividad), la quiebra de varias 
empresas pioneras de la actividad: las que sobrevivieron a esto lo hicieron a 
expensas de importantes aportes de capital de sus dueños que no querían 
desprenderse de sus posiciones publicitarias: la ciudad práctimente tenía 
todos sus dispositivos DISPONIBLES. 
 
 

O produto dessa política que é alinhada com os planos de autopistas promove a 

segregação espacial da cidade com a instalação de torres para abrigar empresas 

(especialmente aquelas ligadas ao sistema financeiro) e edificações com esse mesmo 

tipo de estética em outras áreas para fins residenciais e leva para áreas periféricas os 

moradores das ocupações da população de baixa renda, prioriza os meios de fluidez para 

o automóvel em detrimento do investimento em transporte público. Nesse contexto as 

edificações (oriundas em grande parte do período da lei de propriedade horizontal) e as 

avenidas largas (próprias do planejamento urbano dos governos militares) são o 

contexto para a inserção de mídia exterior, em muitos casos, pintadas nas paredes (Foto 

54 e Foto 55). 

 
Foto 54 – Avenida B. Mitre, 2919, Buenos Aires. Década de 1970. Acervo: MARCA URBANA. 
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Foto 55 – Avenida em Buenos Aires. Pintura em lateral de prédio. Década de 1970. Acervo 
MARCA URBANA. 

Assim como aconteceu no Brasil a redemocratização argentina ocorre na primeira 

metade da década de 1980 e, entre os principais marcos, estão a política pública de 

mercado que prioriza privatizações e a Guerra das Malvinas (tema que não será 

aprofundado). 

Em 1996, a capital ganha relativa autonomia política ao ser transformada na “Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, um núcleo urbano dotado de chefe de governo, 

constituição própria e ministérios.  

Ainda no período de 1991 a 2001 os projetos de interesse social praticamente desaparecem 

da agenda pública e a segregação espacial torna-se aguda no século XXI pela criação dos 

“bairros cerrados” (equivalente brasileiro aos condomínios fechados) que atraem público 

com alto poder aquisitivo para núcleos habitacionais com chácaras, espaços verdes e 

estruturas de comércio particulares. Esse processo é percebido notadamente nos arredores 

das autopistas Panamericana ao norte, autopista do Oeste e La Plata.67 

Nesse período a empresária Mónica Martin confirma  

En la década del 80 la industria tomó un impulso muy importante que se 
consolidaría en la década de los 90, nuevas tecnologías, producciones 
impactantes en Carteles espectaculares con producciones especiales realmente 
muy buenas (sobre todo, sobre los carteles de la Avenida  9 de Julio): 
francamente pararse frente al obelisco allá por el año 1998 era sentirse un poco 
en Las Vegas: los carteles luminosos impactantes en tamaño, juego de luces, 
producciones en 2 dimensiones enormes como el Avión de Austral, en 3 
dimensiones con teléfonos de fibra de vidrio, los primeros relojes de leds, etc. 

                                                 
67 Interessante trabalho sobre o tema foi desenvolvido pela geógrafa argentina Sonia Vidal-Koppman  IN LENCIONI, 
S. et al (org), 2011. 
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En esta época de altísimo crecimiento de la publicidad exterior se empieza a 
dar en el país el tema de la concentración, y empiezan distintas adquisiciones 
de las principales empresas de vía pública por parte de grupos extranjeros. En 
respuesta, las empresas más pequeñas que no entraban en esa concentración 
respondieron con un crecimiento importantísimo de su parque de carteles, 
todo ello amparado en la falta de ejercicio del “poder de policía” de las 
autoridades municipales, en síntesis la década de 1990 puede resumirse de la 
mano del Gobierno del peronista Carlos Grosso y de los intendentes 
posteriores como los principales responsables del alto grado de 
contaminación que envolvió a la Ciudad de Bs.As. (sencillamente la 
impresión que se tenía era que la Ciudad había sido tomada por asalto por 
parte de las diferentes empresas-muchas de ellas dentro de la normativa pero 
muchas también absolutamente fuera de la ley. 
 
 

Percebe-se assim grande quantidade de publicidade nas ruas na região do Obelisco 

(Foto 56). 

 
Foto 56 – Painéis na região do Obelisco. Década de 1980. Acervo ATACAMA. 

O depoimento de Gustavo Brizuela (ANEXO 8) colabora para a compreensão do 

desenvolvimento tecnológico da mídia exterior nesse período: 

Con la aparición de la lona vinílica, esas producciones fueron 
desapareciendo.  En Argentina la primera maquina de impresión de lona 
vinílica en grandes formatos, fue en el año 1993, aproximadamente. 
Que te quiero significar con esto, la producción de anuncios, como es el caso 
de los paquetes de cigarrillos, o automotrices, dejaban una ganancia extra a lo 
que las empresas cobrábamos por la exhibición, y a su vez, no había tanta 
cantidad de carteles de grandes formatos que pudieran ofrecer. También es 
importante remarcar, que al rotar mas los carteles, ya que la lona vinílica 
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agiliza el cambio de motivo, también cambio el sistema de comercialización 
de nuestro Sector, pasando de ser la vía publica de posicionamiento, a ser una 
vía publica territorial, que significa, que cuanto más territorio tengas cubierto 
con el mensaje, es más efectiva. 
 
 

A Foto 57 e a Foto 58, na região do Obelisco na década de 1990 comprovam a fala de 

Brizuela. 

 
Foto 57 – Publicidade na Avenida 9 de Julio, Buenos Aires. Década 1990. Acervo MARCA 
URBANA. 

 
Foto 58 – Publicidade na Av. C. Pellegrini. Década de 1990. Acervo MARCA URBANA. 

Percebe-se que em função das questões conjunturais, não só ocorrem mudanças 

tecnológicas como no padrão de períodos de veiculação: 
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Anterior al año 1990 los carteles en vía publica se exhibían en un mismo 
lugar durante cinco años promedio como mínimo, cambiaban quizás el 
motivo, pero siempre la misma marca.  Esta situación, ahora solo sucede en 
carteles que son iconos, por ejemplo en la zona del Obelisco hay un cartel de 
la automotriz Mercedes Benz, que esta hace más de 20 años 
 
 

 
Foto 59 – Painéis de tipo topo de prédio na Avenida 9 de Julio, com destaque para o da Mercedes 
Benz. Data: Fevereiro/2011. Acervo do autor. 

 

 

4.2 Questões Contemporâneas 

Para compreender as questões contemporâneas da mídia exterior em Buenos Aires 

optou-se pelo levantamento de informações nos veículos de comunicação locais. 

Inicialmente essa busca tinha como objetivo elencar textos opinativos das partes 

envolvidas para posterior análise de discurso. Contudo, ao “dissecar” as notícias sobre 

mídia exterior em um dos principais jornais (CLARÍN) observou-se não existir muitos 

conteúdos opinativos. O mesmo ocorreu quando se pesquisou um segundo importante 

jornal (LA NACION). Nesse sentido optou-se por analisar a frequência e a recorrência 

de temas buscando estabelecer um parâmetro mínimo sobre questões mais importantes 

no período e o comportamento dos atores. 

Inicialmente buscou-se um termo que pudesse ser equivalente a mídia exterior no Brasil 

para efetuar a busca booleana nas ferramentas de pesquisa disponíveis em cada jornal. 

Na Argentina é muito comum referir-se a esse segmento com a simples terminologia 

“Vía Publica”, essa palavra elenca muitas informações de temas relacionados ao espaço 

urbano como um todo e, portanto traz um grande volume de notícias entre as quais, um 
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percentual muito pequeno refere-se ao objeto. Alguns termos como “pantallas” ou 

“mobiliário urbano” tendem a notícias de subsegmentos específicos da mídia exterior, 

não abarcam o geral. O termo “carteles publicitarios” pareceu-nos adequado uma vez 

que elencou diversos subtemas de interesse e trouxe relativa quantidade de informações. 

A opção de se utilizar 2 veículos ocorreu inicialmente pela ausência de conteúdos 

opinativos no primeiro veículo que suscitou buscar no concorrente. Quando não se 

encontrou volume desse tipo de texto em nenhum dos dois jornais já se possuía cerca de 

160 notícias relativamente atuais que oferecem importantes dados sobre o objeto de 

estudo na contemporaneidade. 

Na ferramenta de busca do jornal CLARÍN68 aplicando o termo “carteles publicitarios” 

no perído de 01/01/2006 a 31/12/2011 obteve-se 258 noticias distribuídas da seguinte 

forma (Quadro 9). 

Quadro 9 - Incidência do termo “carteles publicitarios” em notícias do jornal CLARÍN no período 
de 2006 a 2011. 

Seção do Jornal 
Quantidade de notícias que possuam 

o termo pelo menos 1 vez 

Ciudades 61 

Política 28 

Capital Federal 17 

Sociedad 24 

Deportes 20 

As notícias das seções “Sociedad” e “Deportes” não foram consideradas em virtude da 

grande quantidade de matérias não tratar do tema em tela. Eram textos em que a 

terminologia “carteles publicitários” pesquisa em si surgia como recurso de linguagem 

para tratar de temas específicos do caderno. Ficamos assim a soma das notícias de 

“Ciudades” (61); “Política” (28) e “Capital Federal” (17) perfazendo o total de 106 

notícias. 

Realizando o mesmo procedimento na ferramenta de busca do jornal LA NACION69 

aplicando o termo “carteles publicitarios” no período de 01/01/2006 a 31/12/2011 

                                                 
68 Disponível em: www.clarin.com.ar. Acesso em 10/01/2012. 

69 Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso em 15/01/2012. 
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surgiram 185 resultados. A ferramenta de busca centraliza informações de outros 

veículos do mesmo grupo informativo. As 185 incidências estão distribuídas em 

conteúdos dos seguintes veículos: LA NACION (167); Canchallena (13); Sexo a diario 

(1); Zona Ticket (1); Espacio Living (1). 

Optou-se por trabalhar somente com as 167 Notícias de “LA NACION”, entretanto 

existe outro filtro que estabelece “organizações”, ou seja entidades jurídicas cadastradas 

como relevantes em função da temática da notícia. Esse filtro apresenta as seguintes 

entidades e quantidades de notícias: Adidas (5); Coca-Cola (4); Nike (4); Grupo Al Sur 

(3); Fiat (3). Inicialmente ignorou-se esse filtro, todas as organizações são importantes 

nesse contexto. 

Por fim o filtro mais interessante diz respeito ao cadastro de lugares relativos às 

notícias. Os lugares cadastrados com incidência foram: Buenos Aires (55); Argentina 

(44); Estados Unidos (30); Madrid (13) e México (13). Optou-se pela utilização das 55 

notícias relativas a Buenos Aires e ignorou-se um último filtro que tratava de pessoas 

físicas marcadas nas matérias. 

 As 161 notícias (101 do jornal CLARÍN mais 55 do jornal LA NACION) foram 

organizadas em uma tabela (ANEXO 7). Todas as 161 notícias foram lidas e 

classificadas segundo os seguintes critérios (Quadro 10) 

Quadro 10 – Critérios de classificação das notícias. 

Classificação Significado Incidências 

Ação Publicitária Notícia sobre ação publicitária de rua. 1 

Acessibilidade 
Notícia sobre a falta de condições de 
acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida 

1 

Fiscalização 
Notícia sobre exercício de aplicação da lei por 
parte da municipalidade e ações de fiscalização e 
parcerias para remoção de painéis. 

16 

Campanha diferenciada 
Notícia de Campanha em padrões estéticos muito 
distintos  

1 

Campanha eleitoral política 

Notícia de pleitos a cargos públicos, Sobre 
estética de algumas propagandas eleitorais e 
abusos da utilização de mídia exterior nesse tipo 
de campanha. 

8 

Denúncia 
Denúncia sobre irregularidade ou ausência de 
fiscalização 

3 

Descartada 

Matéria em que “carteles publicitários” surgiam 
sem relevância para a pesquisa. Exemplo: Queda 
de painéis em temporal; Campanha da prefeitura 
em “carteles” etc. 

64 
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Classificação Significado Incidências 

Errata Errata de notícia 1 

Excesso de painéis 
Textos em que a temática central era a grande 
quantidade de painéis em Buenos Aires 

17 

História da mídia exterior 
Conteúdos que relatam de alguma forma a história 
da atividade em Buenos Aires 

1 

Irregularidade 
Textos que tratam explicitamente de 
irregularidades da mídia exterior 

4 

Suspeita de corrupção 
Questões de beneficiamento de empresas de mídia 
exterior por parte de pessoas de cargo público; 
suspeitas de corrupção e tráfico de influência 

4 

Mobiliário urbano 
Notícias sobre o complexo processo de licitação 
do mobiliário urbano em Buenos Aires 

20 

Nova Lei Sobre nova legislação de publicidade 3 

Números do mercado publicitário. Dados sobre as cifras do mercado 2 

Opinião Opinião pessoal 1 

Painéis em Led 
Notícias que se relacionam aos peculiares painéis 
em Led em Buenos Aires, e relativos à questão do 
polêmico mega painel em Led da “Coca-Cola” 

4 

Suspensão de licenciamento de mídia 
exterior 

Sobre período que antecede a mudança de 
legislação em que foi suspenso o licenciamento de 
anúncios em Buenos Aires. 

3 

Taxação Sobre aumento de taxas 1 

Tecnologia 
Sobre utilização de novas tecnologias para mídia 
exterior 

5 

Vandalismo Sobre depredamento de equipamentos públicos 1 

  Total 161 

Subtraindo as 64 notícias com o critério “descartada” ficamos então com 97 notícias 

(161-64). A partir da listagem propõe-se a hierarquia a seguir para estabelecer temáticas 

mais relevantes segundo os meios pesquisados (Quadro 11). 

Quadro 11 – Hierarquia das temáticas em função da incidência. 

Temas Quantidade de incidências 

Mobiliário urbano 20 

Excesso de painéis 17 

Fiscalização 16 

Campanha eleitoral política 8 

Tecnologia 5 

Irregularidade 4 

Suspeita de corrupção 4 

Painéis em Led 4 

Denúncia 3 

Nova Lei 3 
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Temas Quantidade de incidências 

Suspensão de licenciamento de mídia 
exterior 

3 

Números do mercado publicitário 2 

Ação Publicitária 1 

Acessibilidade 1 

Campanha diferenciada 1 

Errata 1 

História da mídia exterior 1 

Opinião 1 

Taxação 1 

Vandalismo 1 

Essa organização colabora para organizar temáticas de maior repercussão e a dinâmica 

propriamente dita. Os temas relativos a concessão do mobiliário urbano, excesso de 

mídia exterior aparecem muitas vezes (16 a 20 incidências). Os abusos das propagandas 

políticas, padrões tecnológicos, irregularidades, suspeitas de corrupção e painéis em Led 

correspondem a um segundo grupo com menor frequência, de 4 a 8. 

A) Mobiliário Urbano 

O tema mobiliário urbano é permeado de questões relacionadas aos demais temas. A 

cidade conta com muitos desses elementos distribuídos na malha urbana. Trata-se de 

especialmente dos abrigos de ônibus com publicidade (refúgios); painéis iluminados 

(“transiluminados”) e os “painéis verdes” que recebem anúncios de uma folha em papel 

colado (“pantallas municipales”). 

Segundo matéria intitulada “Frenaron otra vez la licitación del nuevo mobiliario 

urbano”70 de Pablo Novilho (novembro de 2006), no ano de 1991 duas empresas 

obtiveram a concessão para instalar 3.266 “pantallas municipales” (Foto 60) em troca de 

uma taxa paga ao governo, uma foi a Raimbow de propriedade de Enrique Albistur, 

atual Secretário de Meios de Comunicação do Governo Federal e a outra chama-se 

Wellon, vinculada ao empresário Carlos Avila. Os contratos venceram no ano de 1996. 

                                                 
70 Disponível em: http://old.clarin.com/diario/2006/11/03/laciudad/h-04015.htm Acesso em 10/01/2012. 



141 
 

 
Foto 60 – Pantalla Municipal. Ano: 2011. Acervo do autor. 

Um segundo grupo de empresas foi favorecido em 1996 e seus contratos venceram em 

2001: Publicidad Sarmiento administra na ocasião 1.001 painéis transiluminados (Foto 

61), seu presidente é o mendocino Orlando Terranova que tem relações com ex-ministro 

menemista José Luis Manzano; Spinazzola explora a publicidade de 1349 abrigos de 

ônibus (refugios de colectivos) (Foto 62) e o grupo formado por Siemens, Lesko e 

Trabacar atua com publicidade em 4865 placas de rua e 3165 paradas de ônibus e taxis. 

 
Foto 61 - Painéis transiluminados. Ano: 2011. Acervo do autor. 
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Foto 62 - Refugios de colectivos. Ano: 2011. Acervo do autor. 

Em 2000 o governo portenho aprovou uma lei para voltar a licitar esse tipo de serviço, 

nesse mesmo ano fundou-se uma Câmara específica com muitos empresários deste 

subsegmento, a “Camara Argentina de Empresas de Publicidad em Via Publica”. 

Em 2002 se aprovou uma norma que estipulava que o design do mobiliário deveria ser 

decidido mediante um concurso para arquiteto. Essa medida mesmo apresentando-se 

como positiva postergava a licitação. 

O concurso foi concluído em 2004 e no ano seguinte o governo iniciou outra etapa 

baseada em um relativo leilão de investimentos. Primeiramente estabeleceu-se que o 

número de empresas concessionadas seria de 3 e que cada uma deveria investir US $ 30 

milhões em menos de dois anos. 

Em março surgiu o primeiro bloqueio judicial quando a empresa Atacama questionou que 

este processo favorecia as empresas que já possuíam contrato com o governo, que alterou as 

regras e voltou a chamar a licitação em abril do mesmo ano. Doze empresas se dispuseram 

a participar da licitação, mas pouco antes da abertura dos envelopes da licitação surgiram 

processos de impugnação movidos por empresas filiadas na ocasião a Câmara Argentina de 

Publicidade em Via Pública. Esses pedidos foram rechaçados pelo governo. 

No entanto, na tarde de quarta-feira (data de abertura dos envelopes) o juiz John Cataldo 

freou de abertura dos envelopes, com uma liminar favorável Lausi Eduardo, dono de 

uma empresa de publicidade de pequeno porte. O juiz informou ao jornal Clarín que: 

“Existe objeção em função do Governo não explicar o motivo pelo qual deixou de fora 

da licitação as pessoas físicas e as pequenas e médias empresas.”  
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O executivo apelou sob argumento que uma empresa pequena não teria condições de 

assumir um grande contrato como este.  

Posteriormente, em matéria de dezembro de 2006, o mesmo repórter Pablo Novilho 

informa71 que o governo obteve uma decisão judicial favorável para a concessão do 

mobiliário urbano e que marcou para 3 de janeiro a abertura dos envelopes para 

verificar as maiores ofertas. 

Com a abertura dos envelopes surgiram oito ofertas e uma comissão ficou de avaliar as 

propostas72. Contudo, logo na primeira semana de administração o novo governo 

(janeiro de 2007) Maurício Macri prorrogou os contratos antigos e aumentou a taxa 

anual da prefeitura de US $ 400.000 para $ 8400000 prevendo para atingir e julho 

daquele ano valor de US $ 10 milhões. Ao mesmo tempo, enviou a Assembléia 

Legislativa um projeto de lei para restringir severamente a presença de painéis 

indicativos e publicitários o que ocasionou críticas da “Cámara Argentina de la Industria 

del Letrero” e da “Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior”, entre 

outras entidades.73 Existem indícios do projeto ser tão restritivo como o da Lei Cidade 

Limpa em São Paulo74: 

A comienzos de 2008, cuando recién iniciaba su gestión como jefe de 
Gobierno, Mauricio Macri envió a la Legislatura un proyecto que tomaba 
a como modelo a la ciudad de San Pablo y prohibía casi totalmente la 
publicidad en la vía pública. En medio de fuertes presiones de los sectores 
involucrados, ni siquiera los diputados macristas estuvieron dispuestos a 
convertir en ley esa iniciativa. Finalmente, la Legislatura sancionó otra 
norma, más permisiva , que Macri vetó parcialmente y que sólo entró en 
vigencia el año pasado, cuando los legisladores aceptaron el veto. 
 
 

Outras iniciativas já implantadas em São Paulo como o tarjamento de painéis 

irregulares, conforme apresentado no capítulo que trata de São Paulo, também foram 

executadas pelo Chefe de governo Macri (Foto 63 e Foto 64). 

                                                 
71 Disponível em: http://old.clarin.com/diario/2006/12/14/laciudad/h-04203.htm. Acesso em 15/01/2012. 

72 Disponível em: http://old.clarin.com/diario/2007/01/04/laciudad/h-04601.htm. Acesso em 15/01/2012. 

73 Disponível em: http://edant.clarin.com/diario/2008/06/13/laciudad/h-01692998.htm. Acesso em 02/01/2012. 

74 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Carteles-callejeros-pelea-negocio-
millonario_0_292770791.html. Acesso em 02/01/2012. 
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Foto 63 – Aplicação de tarja indicando a irregularidade do painel. Veiculado em notícia publicada 
no Jornal CLARÍN de 02/11/2008. 

 

 
Foto 64 – Painel irregular com tarja aplicada pela Prefeitura de Buenos Aires. Veiculado em notícia 
publicada no Jornal CLARÍN de 28/11/2008. 

O processo de análise técnica para a concessão do mobiliário urbano continuou em 

paralelo ao da proposta econômica (pregão) e no ano de 2008, uma das empresas que 

havia tentado a impugnação da licitação foi descartada na análise técnica75. A empresa 

descartada era justamente a empresa ligada ao Secretário de Meios de Comunicação do 

Governo Federal, Enrique Albistur. 

Em 2009, em virtude de outras complicações judiciais para concessão do mobiliário 

urbano os locais que tinham contrato vencido (anterior prorrogação de Macri) não 

recebem anúncios e no seu lugar o ministério do Espaço Público pretende instalar 

campanhas de utilidade pública. Neste mesmo ano, quando houve sinalização que as 3 

empresas seriam Publicidad Sarmiento; Grupo Al Sur, da ex esposa e filhos de Enrique 

                                                 
75 Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/1021464-traban-la-licitacion-para-los-carteles-de-publicidad-
callejeros. Acesso em 02/01/2012. 
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Albistur, secretario de Meios e PC Vía Pública surgiu mais um problema no processo76, 

o juiz Luis Osvaldo Rodriguez decidiu sobre processo de falsidade ideológica movido à 

empresa Publicidad Sarmiento que teria utilizado documentos falsos para este processo 

licitatório como indicado na matéria: 

La denuncia contra los hermanos Terranova parte de la presentación de 
documentos que certifican que cumplieron con contratos contraídos en las 
ciudades de Tucumán y Mendoza, pero, supuestamente, la calificación de 
esos servicios habría sido falsificada. 

Contudo, o procurador do município saiu em defesa da empresa77: 

Pablo Tonelli, el procurador de la Comuna, explicó: “Apelamos porque este 
tema se debe decidir en el juicio que ya estaba en marcha en el fuero 
contencioso administrativo de la Ciudad. Además, en esa causa la Cámara ya 
había dejado claro que el requisito del pliego de licitación era si las empresas 
habían prestado o no servicios en otras ciudades, y no cómo las habían 
evaluado”. 
 
 

Em setembro de 2009 a Empresa Publicidad Sarmiento pede impeachment do juiz Luis 

Rodríguez e os assessores Mario Filozof e Julio Lucini. Empresas concorrentes insistem 

no fato que a documentação apresentada na licitação do mobiliário urbano era falsa. 

Em 2010 quando o processo sofre outro revés quando a justiça pede explicações ao 

chefe de governo Mauricio Macri78:  

Otro revés judicial para Macri: revocaron su sobreseimiento por el mobiliario 
urbano 
La Cámara del Crimen le sugirió al jefe de Gobierno que realice los 
descargos correspondientes en la causa, a raíz de la licitación de la cartelería 
publicitaria. Y resolvió apartar al juez a cargo de la investigación. 
 
 

Existem indícios de favorecimento da empresa Publicidad Sarmiento por parte do 

governador. A matéria a seguir indica a possibilidade de relações entre a outorga da 

empresa e a candidatura do piloto do Paris Dakar, Orly Terranova para a prefeitura de 

Mendoza pelo mesmo partido de Macri (os irmãos Orlando e Eduardo Terranova, sócios 

da Sarmiento, são respectivamente pai e tío de Orly): 

                                                 
76 Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/1122146-un-nuevo-fallo-complica-una-licitacion-en-la-ciudad. Acesso 
em 02/01/2012. 

77 Disponível em: http://edant.clarin.com/diario/2009/05/12/laciudad/h-01916375.htm. Acesso em 02/01/2012. 

78 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Mauricio_Macri-mobiliario_urbano-
Justicia_0_269973234.html. Acesso em 02/01/2012. 
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Sin embargo, una de las empresas que formaba parte del negocio y que con el 
macrismo se quedó afuera (Spinazzola) objetó la licitación y señaló que el 
Gobierno de la Ciudad benefició injustificadamente a la compañía de los 
hermanos Terranova, que recientemente colocaron a Orly como candidato a 
legislador del PRO en elecciones mendocinas. También diputados de la 
oposición, como el ibarrista Eduardo Epszteyn, denunciaron que se habría 
beneficiado “a amigos del Gobierno”79 
 
 

Em junho de 2011 a justiça rejeitou a tese de manipulação da escolha da empresa 

Sarmiento por parte do governo como aponta a matéria: 

La Justicia penal sobreseyó al jefe de Gobierno Mauricio Macri y otros 
funcionarios en una causa en la que se los investigaba por una presunta 
manipulación en la licitación del mobiliario urbano para favorecer a una empresa80 

Assim as possibilidades de ocorrer a licitação se tornam mais fortes e: 

Con esta medida, quedó el camino libre para que la Ciudad pueda empezar a 
instalar 800 refugios de colectivos y 4.000 carteles de calles. 
En marzo de 2009, el Gobierno porteño adjudicó a tres empresas la 
colocación y mantenimiento del mobiliario urbano, y a cambio les permitiría 
poner publicidad. Se trata de un negocio de más de $ 100 millones anuales . 
El contrato estaba vencido hacía diez años.81 
 
 

Não existem mais informações nos meios analisados até o fim de 2011 e a foto 

apresentada a seguir elucida um pouco a precariedade do mobiliário urbano de alguns 

lugares (Foto 65). 

 

                                                 
79 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/batalla-judicial-nuevos-refugios-
colectivos_0_288571209.html. Acesso em 02/01/2012. 

80  Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/Via-empezar-instalar-refugios-colectivos_0_504549664.html. 
Acesso em 02/01/2012. 

81 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/Via-empezar-instalar-refugios-colectivos_0_504549664.html. 
Acesso em 02/01/2012. 
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Foto 65 – Precariedade de abrigos de ônibus em terminal. Veiculado em notícia publicada no 
Jornal CLARÍN de Novembro/2011. 

B) Suspeita de Corrupção 

A temática “suspeita de corrupção” apresenta 7 matérias tratando do Secretário de 

Meios de Comunicação, Enrique Albistur e sua possível relação com as questões da 

licitação do mobiliário urbano apresentadas anteriormente. 

C) Excesso de Painéis, Fiscalização, Campanha Eleitoral e Irregularidades 

Os temas de excesso de painéis, fiscalização, campanha eleitoral e irregularidades 

reúnem matérias com grande aproximação temática. A notória quantidade de 

publicidade em Buenos Aires é notada pela sociedade e órgãos públicos locais. À parte 

da questão específica do mobiliário urbano existem indícios de grande quantidade de 

publicidade como indica o título da matéria do LA NACION em janeiro de 2006: En la 

ciudad hay 30.000 carteles que invaden ilegalmente la vía pública82. O expediente 

visual do autor colabora para certificação desse dado. Nesse sentido a grande 

quantidade de painéis na Av. Lugones e no bairro de Las Cañitas são temas de 

expressão. O primeiro diz respeito a uma avenida com terrenos federais e que em 

virtude disso empresas se utilizam maliciosamente dos mesmos para burlar a lei do 

governo local como apresentado na matéria. 

Para eludir controles, ponen carteles en zonas ferroviarias 
Es publicidad sobre Dorrego, Figueroa Alcorta y Libertador. En el Gobierno 
porteño dicen que no pueden sacarla porque son terrenos nacionales. Y desde 
LA NACION admiten que falta ordenamiento 83 

 
 

A Foto 66 ilustra bem a questão. 

                                                 
82 Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/775984-en-la-ciudad-hay-30000-carteles-que-invaden-ilegalmente-la-
via-publica. Acesso em 05/01/2012. 

83 Disponível em: http://edant.clarin.com/diario/2009/06/03/laciudad/h-01931704.htm. 05/01/2012. 



148 
 

 
Foto 66 – Paineis publicitários na Av. Lugones, Buenos Aires. Veiculado em notícia publicada no 
Jornal LA NACION em 29/06/2006.84 

Com relação ao bairro de Las Cañitas, circuito gastronômico da região de Palermo, 

observa-se grande preocupação da comunidade local, conforme aponta a matéria: 

Las Cañitas, inundada por enormes carteles de publicidad prohibidos 
No están permitidos porque es zona residencial. Los vecinos dicen que el 
problema se suma al ruido, el caos de estacionamiento y para andar por las 
veredas. En la Comuna mandaron intimaciones para que los saquen. 
 
 

Exemplo dessa quantidade de painéis pode ser observado na Foto 67. 

 
Foto 67 – Grande quantidade de painéis em rua do bairro Palermo. Veiculado em notícia publicada 
no Jornal CLARÍN de 05/07/2010.85 

                                                 
84 Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/818948-objetan-la-autorizacion-para-instalar-carteles-en-lugones. 
Acesso em 05/01/2012. 

85 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Carteles-callejeros-pelea-negocio-
millonario_0_292770791.html. Acesso em Janeiro/2012. 
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A questão dos cartazes políticos, um dos temas relacionados é algo notório, seja pela 

grande quantidade, seja pela estética seja pelas irregularidades. Em um breve trabalho 

de campo esse fato foi facilmente percebido (Foto 68) 

 
Foto 68 -Av. Bartolomé Mitre próximo Av. 9 de Julio. Ano: 2011. Acervo do autor. 

D) Painéis em Led: “Times Square Sul-americana” 

Outra temática de relevância diz respeito aos painéis em Led, em especial ao que se 

supõe ser o maior painel em Led da América do Sul, o painel da empresa Coca-Cola 

instalado em frente ao principal ponto turístico de Buenos Aires, o Obelisco. A questão 

principal apresentada nessa temática trata da inauguração do mesmo, e posterior ordem 

de desligamento por ordem judicial. 

Segundo matéria de Pablo Novillo86 

Luces y colores le cambian la cara al entorno del Obelisco 
En Carlos Pellegrini y Corrientes ya hay cinco pantallas publicitarias de leds. 
Una será presentada hoy como la más grande de América. Pasan avisos, dan 
información y pueden interactuar con la gente.  
... El primero de estos carteles fue instalado por la empresa Atacama hace un 
año, en Carlos Pellegrini 421. Se trata de una pantalla de 90 m2, que costó unos 
US$ 500 mil dólares. 
En los últimos días, se sumaron tres pantallas más. Atacama agregó otra en la 
misma cuadra, de 60 m2, en Pellegrini 461. Y el grupo dueño del diario 
Ambito Financiero reemplazó su clásico cartel por una pantalla de 65,80 m2, 
tipo “banda”, que cubre toda la ochava de Corrientes y Pellegrini.  
... Pero sin dudas la “perla” es el impactante cartel de Coca-Cola, que 
oficialmente será inaugurado hoy. Está donde siempre estuvo su clásico aviso 
de luces de neón, en Pellegrini y Diagonal Norte. Es una pantalla en dos partes, 

                                                 
86 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Luces-colores-cambian-entorno-
Obelisco_0_271772976.html. Acesso em 05/01/2012. 
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la primera de 21 x 21 metros está en el frente hacia Pellegrini, mientras que la 
otra parte, de 6 x 21 metros, cubre la ochava hacia la Diagonal.  
Aún con la luz del día, sorprende la potencia y nitidez de la imagen. “La nueva 
pantalla de leds con transparencia es la más grande de América, con 567 m2. 
Permite transmitir imágenes animadas, eventos especiales e interactuar con la 
gente a partir de tecnología de punta”, explicó María Belén Colombo, 
Coordinadora de Medios de Coca-Cola de Argentina. En el Gobierno porteño 
informaron que la megapantalla costó US$ 7 millones... 
 
 

O anseio em transformar a região na ““Times Square” Sul-americana” é apresentado em 

outra matéria87. 

Coca Cola invirtió 7 millones de dólares en el cartel, que fue instalado a 
comienzos de mes en la esquina de Cerrito y Carlos Pellegrini. Tiene 
tecnología led, que le da una impactante potencia y definición, y su superficie 
es de 567 metros cuadrados. El Gobierno de la Ciudad no sólo autorizó su 
colocación, sino que lo presentó como el primer paso para crear en la zona 
del Obelisco, una especie de “Times Square”, que replique el centro de los 
teatros de Nueva York, en la avenida séptima y Broadway. 
 
 

Contudo, em virtude da grande luminosidade do painel, uma decisão judicial pede 

desligamento de painel da Coca-Cola (Foto 69) como se observa na mesma matéria: 

Sin embargo –a raíz de una presentación de los diputados opositores Aníbal 
Ibarra, Eduardo Epszteyn y Martín Hourest– el juez Gallardo consideró que 
pone en riesgo la seguridad via l y el cartel debió ser apagado en la noche del 
miércoles, bajo la amenaza de que lo hicieran los Bomberos. 
“La pantalla cuenta con la aprobación de las autoridades de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y cumple con las regulaciones vigentes”, dijo Coca 
Cola en un breve comunicado, en el que se trasluce que responsabilizará al 
Estado porteño por los perjuicios económicos que sufra por esta situación. 
Al Gobierno de la Ciudad este fallo podría alterarle sus planes, porque ya 
autorizó la instalación de otros tres carteles con la misma tecnología –aunque 
mucho más chicos– y estaba planeando promover la colocación de varios más 
en el área. 
 
 

E o governo portenho atua em defesa do painel: 

Ayer, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, no atendió 
el llamado de este diario y únicamente mandó a decir que hoy presentará la 
apelación. 
 
 

                                                 
87 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Responsabilizan-Ciudad-instalacion-cartel-
leds_0_282571818.html. Acesso em 05/01/2012. 
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Foto 69 – Painel da Coca-Cola. Veiculado em notícia publicada no Jornal CLARÍN de 18/06/2010.88 

Por questões que talvez não seja possível definir nesse trabalho é mister que Buenos 

Aires possui uma enorme quantidade de publicidade ao ar livre. Tomando por base as 

106 notícias analisadas nos últimos 6 anos a partir dos meios de comunicação (Clarín e 

LA NACION) percebe-se que a temática apresenta relevância geralmente esta pautada 

em situações ou relações em que os políticos e sistema político são protagonistas. 

O fato de Buenos Aires sediar o governo federal e ao mesmo tempo possuir um governo 

indica relativa concorrência entre poderes e grande exaltação nos ânimos políticos e as 

relações com terceiros que convivem no mesmo espaço. 

Os mandos e desmandos políticos e as ações meticulosas de grupos ligados ao sistema 

político só colaboram para uma situação de aparente descontrole mas que ao mesmo 

tempo ocasiona sim favorecimento a partes que de alguma forma controlam a atividade. 

As iniciativas são imersas de intencionalidades, por vezes excusas, mas as 

intencionalidades só podem prevalecer se houver relativo alinhamento de interesses 

entre as instâncias governamentais e jurídicas. O melhor exemplo disso é a instalação do 

painel da Coca-Cola que atrai holofotes do mundo para um espaço que reproduz a 

estética da “Times Square” mas que só pode acontecer se determinado juiz em 

determinada circunstância aceitar a apelação do governo, ou seja, a iniciativa privada 

investe com apoio do governo mas não há garantias. 

Enquanto os poderes não se alinham o que se evidencia é a grande quantidade de situações de 

sobreposição de propaganda que ocasiona discussões intermináveis como pôde ser percebido. 

                                                 
88 Disponível em: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Responsabilizan-Ciudad-instalacion-cartel-
leds_0_282571818.html. Acesso em 05/01/2012. 
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4.2.1 Números da mídia exterior argentina 

 

Os investimentos expressos na Tabela 12 em colaboram para a compreensão da 

dinâmica do mercado publicitário argentino e o posicionamento da mídia exterior dentro 

dos investimentos globais. 

Tabela 12 - Inversiones Enero / Diciembre 2011 vs 2010 (Investimentos – Janeiro/Dezembro – 2011 x 2010). 

Vehículo 
Ene-Dic 2010 

SOI 
Ene-Dic 2011 

SOI 
Dif. '11 vs 

'10 Inversión Inversión 

TV Abierta $ 4,833.6 39.2% $ 6,070.0 37.4% 25.6% 

TV Cable $ 1,033.6 8.4% $ 1,131.2 7.0% 9.4% 

Diarios $ 4,124.5 33.4% $ 5,683.7 35.0% 37.8% 

Revistas $ 582.5 4.7% $ 782.2 4.8% 34.3% 

Radio Capital $ 395.7 3.2% $ 527.0 3.2% 33.2% 

Vía Pública $ 676.5 5.5% $ 845.6 5.2% 25.0% 

Cine $ 166.4 1.3% $ 215.2 1.3% 29.3% 

Internet $ 527.6 4.3% $ 983.9 6.1% 86.5% 

Total general $ 12,340.4 100.0% $ 16,238.8 100.0% 31.6% 

Fonte: Cámara Argentina de Agencias de Medio - Disponível em: 
http://www.agenciasdemedios.com.ar/inversiones-publicitarias/. Acesso em Janeiro/2012. 

Mesmo com um crescimento da ordem de 25%, o meio “Via Pública” está entre os 

meios que menos cresceram na Argentina no período entre 2010 e 2011. Houve 

inclusive sensível diminuição no percentual de investimentos acompanhando o que 

ocorreu com os demais meios. O que se observa é que com o aumento do volume geral 

de investimentos na ordem de 31% houve significativo crescimento da internet ao passo 

que Tv aberta, TV a cabo, mídia exterior e cinema cresceram abaixo deste índice. Os 

diários, revistas e o rádio obtiveram maior investimento percentual no período.  

Outro dado interessante diz respeito aos setores que mais investiram em propaganda, na 

Tabela 13 observa-se o grande crescimento do setor ligado a “Instituciones, 

Asociaciones Políticas y Civiles” e “Bebidas alcohólicas”, ambos, 68%. 

Tabela 13 - Movimiento por Sectores (Movimento por Setores). 

Setores que mais cresceram % de crescimento 

“Instituciones, Asociaciones Políticas y Civiles”  68% 

“Bebidas alcohólicas”  68% 
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“Industria  farmacéutica, Laboratorios”   53% 

“Higiene y belleza”  47% 

“Casas de venta, comercios” 46% 

Los sectores que menos crecieron fueron: % de crescimento 

“Artículos de limpieza y desinfección”  2% 

“Bebidas sin alcohol” 18% 

“Alimentación”  20% 

“Bancos”  22% 

Fonte: Cámara Argentina de Agencias de Medio. Disponível em: 
http://www.agenciasdemedios.com.ar/inversiones-publicitarias/. Acesso em Janeiro/2012. 

Sobre o investimento dos setores, seria inadequado tecer análises profundas sem um 

estudo pormenorizado, contudo esta tabela demonstra importantes referencias sobre a 

intensidade dos investimentos de instituições civis e políticas, colaborando na percepção 

sobre a influencia política nos meios (assunto tratado no capítulo anterior). 

 

 

4.2.2 Tipologias da mídia exterior na Argentina em 2012. 

 

As principais tipologias de mídia exterior existentes na Argentina são: carteles, 

mobiliario urbano, medios de transporte e circuitos de soportes tradicionales. Cada 

uma dessas tipologias se desdobra em uma diversidade de subtipologias, conforme pode 

ser observado no ANEXO 10 89. 

 

 

4.2.3 Análise discursiva dos stakeholders portenhos sobre a mídia 
exterior de Buenos Aires  

 

Enquanto a análise contemporânea da mídia exterior na cidade de São Paulo é polarizada 

pelo tema “Lei cidade limpa”, tendo em vista a excepcionalidade da mesma, em Buenos 

Aires tem-se mais que uma temática principal como se observou no capítulo anterior. 

                                                 
89 Disponível em: http://ape.org.ar. Acesso em 05/02/2012. 
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Nesse sentido, inicialmente buscou-se realizar o procedimento de análise de discurso 

tomando por base textos pessoais na mídia, contudo, dentre as 164 matérias captadas 

entre 2006 e 2011 encontrou-se apenas 1 texto com esse formato90 (Quadro 12). 

Quadro 12 – Texto opinativo encontrado. 

Data Notícia Caderno Resenha Link Veículo 

19/07/2006 

La 
Ciudad, 
zona 
liberada 
para 
carteles 
publicitari
os 

Opinião 

Carlos Gallardo exprime seu 
descontentamento pela grande 
quantidade de publicidade que 
acabam por esconder o 
patrimônio arquitetônico da 
cidade de Buenos Aires. 

http://old.clarin.com/di
ario/2006/07/20/laciud
ad/h-04303.htm  

CLARÍN 

Com isso, propõe-se que as entrevistas realizadas em trabalho de campo não como meio 

de contextualização dos fatos, mas também como objeto de análise. 

Essas entrevistas suprem ao menos parcialmente a falta de discursos pessoais. 

Parcialmente porque não se obteve contato com representante do governo.  

Com o inestimável apoio do jornalista Carlos Guzmán Heredia foi possível entrevistar 

as seguintes pessoas: 

• Omar Di Nardo - Diretor Criativo da Agência Young & Rubican e professor 

universitário. É um dos poucos diretores criativos que conhecem profundamente os 

tipos de suporte e particularidades comunicacionais da mídia exterior; 

• Jose Luis D’Amato – CEO da empresa de mídia exterior mais antiga da Argentina, a 

Viacart; Vice-Presidente da “Asociación Argentina de Empresas de Publicidad 

Exterior e Editor Geral do Jornal eletrônico especializado em mídia exterior, o 

Circuito Uno. É um dos empresários que há mais tempo atua no ramo na Argentina; 

• Mónica Martin - CEO da empresa Marca Urbana tendo em seu currículo atuação 

gerencial de diversas empresas tais como: Hollander; Cía Meca, Grupo Higs (Santiago 

de Chile). É uma pessoa com profundo conhecimento de mercado e legislação; 

• Gustavo Brizuela – Presidente da “Asociación Argentina de Empresas de Publicidad 

Exterior” e Gerente Geral da Atacama Publicidad, uma das empresas pioneiras em 

painéis em Led (ANEXO 10) na Argentina; 

                                                 
90 Disponível em: http://old.clarin.com/diario/2006/07/20/laciudad/h-04303.htm. Acesso em 05/02/2012. 
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• Carlos Guzmán Heredia – Diretor da Guzmán Heredia Mercadotecnia Política e 

diretor do jornal eletrônico Circuito Uno. Pioneiro em pesquisa de mercado 

relacionada à recordação e à mídia exterior. 

Como pode ser verificado na apresentação de cada entrevistado, o perfil geral é de 

pessoas com muito conhecimento mercadológico e técnico. Desse fato decorre a 

possibilidade de se obter uma visão geral das questões contemporâneas com base em 

uma entrevista aberta, que ofereça ao entrevistado grande liberdade de resposta e facilite 

a relação de simpatia com o entrevistador. Procuram-se dados indutivos ou 

comprobatórios a partir da comparação das respostas. 

Buscou-se assim elencar perguntas sobre a percepção dos mesmos em relação ao 

mercado local evitando perguntas fechadas ou classificatórias.  

Para evitar ocupar demasiadamente os entrevistados, e causar qualquer tipo de 

constrangimento, as sessões foram previstas para serem breves mas com possibilidade 

de se alongarem em função da boa vontade de falar do entrevistado. 

O ANEXO 8 apresenta todas as entrevistas na íntegra. Para efeitos de análise são 

listadas as temáticas principais e se extraí das entrevistas os trechos correspondentes.  

Tendo em vista o perfil dos entrevistados, optou-se por buscar falas relacionadas à 

caracterização e ponto de vista das medidas do governo local e um tópico mais 

estratégico que é a questão dos investimentos em mídia exterior. 

A) Caracterização da mídia exterior portenha com base no discurso dos 

entrevistados. 

Com os discursos dos empresários e outros dois especialistas, Carlos Guzmán, 

pesquisador e jornalista especializado no assunto e Omar Di Nardo, diretor de criação 

com grande conhecimento em criação publicitária para mídia exterior, foi possível 

descrever um panorama sobre a percepção dos entrevistados e os extrair principais 

temas relativos à caracterização. 

A primeira reincidência de temas é percebida na fala dos diretores da APE. Para 

caracterizar a mídia exterior portenha os empresários Gustavo Brizuela e José D’Amato 

citam a possibilidade de implantação de novas tecnologias na paisagem. D’Amato usa 
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até mesmo o termo “pos-publicidad exterior” e Brizuela trata da mudança das feições 

dos bairros e a inclusão dos painéis em Led (situação em que o mesmo é protagonista). 

Mónica Martins enfatiza a questão da grande quantidade de publicidade que ocasiona 

uma paisagem “caótica”. Na mesma linha Omar Di Nardo descreve a publicidade 

exterior como “muy polucionada”. A fala de Carlos Guzmán é mais abrangente e 

expressa a mídia exterior como produto de uma cultura local. 

Jose Luis D’Amato  

 

Pregunta:Me gustaría escucharte hablar de la publicidad Argentina y de 
la publicidad de Buenos Aires 

… deberíamos hablar de la pos-publicidad exterior. ¿Y por qué digo pos-
publicidad exterior? Porque la incorporación tecnológica, llamémosle lo 
que significa el bluetooth, lo que significa el wi-fi, lo que significa la 
realidad aumentada, lo que significa el street marketing, lo que significa 
el ambient marketing, que tienen muchísimo que ver con nosotros, creo 
que vamos a tener que ir modificando, dinamizando nuestros soportes.  
… 
La actividad nuestra, creo yo que tienen algunas asignaciones pendientes, 
algunas han cumplido a medias y otras no. Yo diría, una es la creatividad, que 
los creativos diseñen para publicidad exterior, pero a su vez que diseñen 
para cada soporte de publicidad exterior. No es lo mismo un cartel de un 
primer piso, a un cartel de un piso diez, ni es tampoco lo mismo mobiliario 
urbano, un refugio. Otra es el research, o sea la investigación,  
….  
Tercer tema, es el tema que nos achacan las autoridades públicas y los 
ciudadanos de la polución visual. Es muy gracioso hablar de polución visual 
sin medición, un elemento, digamos, que se acusa de polución visual debe ser 
medido, en cuanto a la resistencia, del receptor de que sea agredido. Para 
eso se necesita: estudios con equipamientos tecnológicos, con mediciones en 
un determinado lugar y en una determinada hora. No es lo mismo un sol del 
oeste, que el sol del este, ni es lo mismo cuando está nublado. Seguridad, otra 
cosa que se nos acusa es de la seguridad, la distracción del manejo 
… 
Vamos a Buenos Aires, Buenos Aires estaba con un código de más de 20 
años, diciembre del año anterior se aprobó un nuevo código con 
bastantes restricciones  
… 

 

 

O entrevistado denomina o momento atual como da “pós-publicidad exterior” em 

virtude da mudança de paradigma ocorrida com a incorporação de novas tecnologias à 

mídia exterior tais como: bluetooth; wi-fi, realidade aumentada e as técnicas de street 

marketing e ambiente marketing. Trata também de duas outras problemáticas: a 

ausência de criação publicitária específica para o meio e questões sobre pesquisa de 

mídia. Depois disso trata especificamente da mudança da legislação local. 
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Monica Martins 

Pregunta:¿Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires? 

Tengo que usar un adjetivo, y el adjetivo seria caótico. Con mucha 
desilusión para hoy en el año 2011 porque la verdad que como en muchas 
ciudades lo que siempre faltó en Buenos aires es control, control  por parte 
de las autoridades, de la policía, trabajar contra los marginales, contra los 
ilegales en la vía pública. Nunca se hizo y  eso dio lugar a un crecimiento 
desaforado de empresas marginales, de soportes marginales.  
 
 

Essa foi a primeira resposta após sua apresentação na entrevista e a entrevistada fez questão 

de adjetivar objetivamente a questão em uma palavra: “caótica” e apresenta após esse 

trecho o contexto para a criação de uma nova legislação proposta pelo governo local. 

Gustavo Brizuela 

Pregunta:¿Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires? 

… en esos años las grandes inversiones, cambiaron la fisonomía de muchos 
barrios, algunos se hicieron más comerciales y otros más residenciales por lo 
tanto, era imperioso un cambio de ley y de ordenanza para poder determinar 
una ciudad mucho más estética y con un mayor desarrollo de la publicidad. 
… 
En esa ley, más allá de trabajar sobre esa estética de lo que estaba colocado, 
también trabajamos el incorporar nuevas tecnologías. Así fue como uno de 
los elementos incorporados y que acá siempre estuvo prohibido fue el sistema 
de iluminación led. Fue así como las empresas pudimos, fuimos visionarias. 
Tenemos un gran inconveniente que no lo tiene el mercado brasilero. Mi 
empresa invirtió en led y fue la primera empresa que invirtió en led en la vía 
pública en Buenos Aires pero no tenemos un mercado que pague ese 
elemento, es muy difícil, es una inversión muy importante para nuestro 
mercado 
… 
Hoy nos encontramos, después de un año y medio de vigencia de la ley, con el grave 
problema, que si bien el gobierno de la ciudad quiere hacer muchas cosas, no tiene la 
logística necesaria o los fondos necesarios para poder ordenar esta ciudad en dos años. 
Entonces, que ocurre?. Toman determinadas zonas y ordenan determinadas avenidas, 
determinados lugares, pero no la ciudad.  Nosotros desde la asociación, estamos - 
desde que la ley se promulgó, entró en vigencia para nosotros - impulsando 
mínimamente a nuestros socios en que tengan la responsabilidad de no comprometer 
al resto de la comunidad de APE, en poner carteles en lugares donde no se permita, o 
en tratar de regular, tratar de adaptar los carteles a la nueva norma. 
 
 

Para responder a questão o entrevistado elucida detalhadamente os eventos que levaram 

a mudança de legislação (tema tratado posteriormente) e, no aspecto de caracterização 

ressalta-se a percepção com relação a mudança na feição dos bairros e nas ações do 

governo com relação ao tema. 
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Omar Di Nardo 

Pregunta:¿Cuál es tu visión de la publicidad exterior en Buenos Aires?. 
¿Cómo es actualmente? 
Actualmente está muy polucionada, hay siete elementos en una cuadra, que 
son distintos y diferentes, muy difíciles de retener. Sumado a la polución de 
los carteles porque esas mismas marcas que están en los carteles de los 
locales, y hay una polución entre los edificios y la vía pública. 
 
 

O entrevistado apresenta na sequência deste trecho os dilemas da falta de padronização 

e, com base em suas vivências, apresenta um importante quadro de informações 

paradigmáticas sobre os momentos distintos da publicidade na Argentina. 

Carlos Guzmán 

Pregunta:¿Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires? 

La Publicidad Exterior en Buenos Aires, no es otra cosa que el reflejo de un 
formato cultural. Somos bochincheros, escandalosos, gritones, desordenados, 
indisciplinados, negados a la ley y nos encanta vivir como si fuéramos jeques 
árabes, aunque antes de subir al ómnibus tengamos que contar dos o tres 
veces las monedas, para saber si podemos pagar el pasaje. Eso es el habitante 
del Área Metropolitana que suma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Capital Federal) y los partidos del primer cordón (conourbano bonaerense o 
Gran Buenos Aires), los que totalizan más de 15 millones de personas. En la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
 

B) Influência Externa e Origem dos Investimentos.91 

O objetivo deste tópico é elencar elementos sobre e origem dos investimentos em 

propaganda e aspectos básicos sobre a economia.  

A presença de grandes anunciantes globais e algumas empresas multinacionais do 

segmento em análise são alguns dos pontos mais importantes. D’Amato cita o ano de 

1998 como marco para a entrada de empresas estrangeiras, Mónica cita que 90% de 

seus anunciantes são de origem estrangeira e Brizuela cita um percentual de 70%. 

Guzmán trata a questão de modo mais abrangente, tratando de como a população aceita 

as propagandas estrangeiras e respectivos simbolismos. 

 

                                                 
91 O tema não foi tratado com Omar Di Nardo 
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Jose Luis D’Amato  

 

Pregunta:Cambiando el tema, para cerrar, me gustaría escuchar sobre 
las empresas argentinas y las empresas internacionales que están acá, y 
también sobre los anunciantes.  

El mercado hasta el año 1998, el 100% de las empresas eran netamente 
argentinas, muchas unipersonales, muchas familiares, y ninguna empresa 
jamás estuvo en el mercado de valores. En el año 1998 más o menos, 
aparecieron acá unos fondos comunes de inversión de EEUU que compró 3 
empresas nacionales, era el grupo HICKS. Un grupo texano dueño allá del 
equipo de béisbol y del equipo de básquetbol. Era un grupo de inversor, 
vino aquí, evidentemente no conocían el mercado y además no eran 
profesionales del medio, no les fue bien, y este grupo se lo vendió a CBS92 
hace poco tiempo. Evidentemente se ve ahora una gran diferencia, o sea 
obviamente, CBS es una empresa multinacional, es la multinacional de 
mayor presencia de las multinacionales, no como mayor empresa acá. Está 
también Decaux93, pero está básicamente con Indoor en shoppings, hizo 
una experiencia en estaciones de servicio de YPF, le fue muy mal, (en 
estaciones de gasolina), que lo abandonó, y no hay en estos momentos otra 
empresa multinacional.  

Resposta descritiva, cita o ano de 1998 como referência para a entrada de capitais 

estrangeiros no país. 

Monica Martins  

Pregunta:Cuál es el porcentaje de anunciantes extranjeros y anunciantes 
argentinos.   
La mayoría están en la 9 de Julio con presupuestos que vienen de afuera pero 
presupuestos limitados. 
Pregunta:Pero de la torta publicitaria, cuanto seria? 
Esto tiene que ver con nuestra economía, nuestra economía desde la 
década del 90 , las empresas argentinas después del gobierno de Menem 
[...] La verdad es que a la economía argentina les quedan poca gente de 
capital nacional. Acá no existe esa cosa que existe en Brasil del 
nacionalismo, no existe en el empresariado argentino. Yo lo tengo a 
Brasil como mucho más nacionalista desde el punto de vista que al 
empresariado argentino. 
Pregunta:Tiene algún porcentaje?   
Mónica: de lo que significan las empresas extranjeras en la economía 
argentina? Mirá yo el dato exacto no lo tengo pero si yo te lo tengo que decir 
en función de mi facturación, el 90% de mis anunciantes son empresas de 
origen en el extranjero. 

Apresenta importante depoimento sobre quadro de investimentos levando em conta a 

questão econômica do país. Cita o dado que 90% de seus anunciantes são empresas de 

origem estrangeira. 

                                                 
92 CBS Outdoor faz parte de um dos maiores grupos mundiais de comunicação: a CBS Corporation 
(http://www.cbs.com/ Acesso em 12/11/2010.) 

93 Refere-se a empresa francesa JC Decaux 
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Gustavo Brizuela  

Pregunta:Tienes la cuestión del mercado, de los anunciantes. ¿Cómo tu 
diferencias un anunciante extranjero y un anunciante argentino?. 
Porcentaje de inversión. 
Gustavo Brizuela. Lo que pasa es que son distintos presupuestos Sergio. Las 
cuentas de los extranjeros las maneja Centrales de Medios. Entonces son distintos 
presupuestos y vos sabes –porque estuviste con otros colegas- que nosotros 
tenemos formatos diferentes. Entonces yo por ejemplo, en Atacama tengo 
pantallas de led, tengo carteles expectaculares, tengo medianeras (los murales) y 
también tengo papeles. Entonces yo voy con un abanico de propuestas, pero 
obviamente empresas extranjeras hay un 70 – 30. Las telefónicas, porque los que 
mas consumen son telefónica, el gobierno nacional hace 2 años fue uno de los 
que más consumió, pero las telefónicas, las gaseosos, todo eso son las empresas 
que más están en el mercado.   

Apresenta as Centrais de Meios94 como importantes organizações para compra de mídia. 

Cita o governo nacional como um dos maiores compradores de mídia. 

Carlos Guzmán  

Pregunta:¿Cuál es la proporción de las inversiones entre la capital en 
relación al restante del país? ¿Cuál es el perfil de los anunciantes que 
anuncian en Argentina, y en especial los anunciantes de la capital 
federal? 
La proporción es indecente, “Dios está en todos los lados, pero atiende en 
Buenos Aires”. Ese dicho es muy viejo, mucho más viejo, que yo, pero es 
absolutamente cierto. Es horrible, feo, pero es así. Entonces hay una gran 
concentración demográfica que no es la capital federal, donde viven 3 
millones de personas y por día, de lunes a viernes, ingresan, 4 millones, sino 
el gran Buenos Aires, que es todo el cordón que está alrededor de la capital 
que tiene 19, 21 partidos, departamentos, no son la capital federal, sino que 
pertenecen a la provincia de Buenos Aires.[...] Alguna agencia, que creo era 
McCann habló de global y local, y dije yo: OK viejo, buena visión, global en 
tu campaña de P&G, pero en Argentina o en Brasil no hablamos igual que 
hablan en London, ni en Paris, ni en Frankfurt. Está bien que tengas una 
campaña global donde quieras vender Ariel o algún otro producto de 
limpieza. Colgate, que es una pasta de diente. Pero acá en Argentina no digas 
Colgate (pronuncia inglesa), acá es Colgate (pronuncia castellana), en 
Venezuela se dice Colgate (pronuncia inglesa), está bien. Tienes que hablar 
global, local. Acá los locales queremos el global.  
… 
Hoy, los del interior mirando Buenos Aires, los de Buenos Aires de espaldas 
al interior, mirando Europa, o mirando EEUU. Aquí se festeja San Patricio, 
ideal para tomar cerveza descontroladamente. ¿Qué es eso? No es nuestro, no 
es argentino. No se, festejemos el carnaval de Rio, acá tenemos carnaval en 
Corrientes, en Entre Ríos, pero el carnaval de Rio es el carnaval de Rio, ni 
siquiera al carnaval de Salvador es parecido al carnaval de Rio. El carnaval 
de Rio tiene su propia personalidad, identidad, identidad local. Nosotros 
tenemos una tendencia a perder nuestra identidad nacional en búsqueda del 
sentido de pertenencia al mundo, creemos que es más importante hablar en 
inglés, que saber cuándo es el día de la tradición argentina.  
 
 

                                                 
94 Centrais de meios são escritórios de agenciamento de publicidade nos diversos meios de comunicação. 
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Em sua fala, Guzmán é contundente com relação a maneira como as agências de 

publicidade globais montam suas propagandas desconsiderando as culturas locais. Trata 

inda da importação de simbolismos.  

Os 3 empresários (Mónica Martins, Gustavo Brizuela e José Luiz D’Amato) são filiados 

a “Asociacion de Empresas de Publicidad Exterior”, APE, e participaram do recente 

processo de mudança da legislação.  

Através do discurso dos empresários percebe-se a repercussão da lei cidade limpa em Buenos 

Aires. Em 2007 inicia-se um trabalho para mudar a legislação tendo em vista a busca pela 

diminuição da publicidade, contudo, segundo os empresários dois efeitos são percebidos após 

a criação dessa legislação: primeiramente os locais em que se removeram painéis são tomados 

por outros empresários “franco-atiradores” e em segundo lugar, a prefeitura não consegue 

realizar fiscalização plena na cidade como um todo. 

Jose Luis D’Amato  

 

Pregunta:Me gustaría escucharte hablar de la publicidad Argentina y de 
la publicidad de Buenos Aires 
… 
Vamos a Buenos Aires, Buenos Aires estaba con un código de más de 20 
años, diciembre del año anterior se aprobó un nuevo código con bastantes 
restricciones y las que se habilitaron algunos soportes por el crecimiento de la 
actividad y porque ya existían en muchísimas partes del mundo. La Cámara 
que nos agrupa hizo un mea-culpa, retiró elementos, colaboró, pero, la 
municipalidad, no ejerció su poder de policía, entonces la gente 
clandestina siguió trabajando. Siguió competiendo deslealmente, y en 
lugares en que nosotros mismos retiramos elementos, graciosamente 
vinieron y lo pusieron franco-tiradores. Entonces realmente no es justo, 
todo un esfuerzo, toda una inversión y todo un estudio, para que, quien nos 
debe a nosotros asegurar como estado, una sobrevivencia racional no ejerza 
su poder de policía. Bueno, acá hay evidentemente una sobreoferta de medios 
publicitarios, fíjate que en estos momentos tomado la CACEM que es la 
Cámara que agrupa las centrales de medios… 
Pregunta:¿El que menos creció? 
El medio que creció menos, creció entre un 8 y un 10%. Pero, su crecimiento 
con respecto al año pasado fue, no en función de unidades vendidas, sino por, 
o sea, la grafica, la televisión y la radio crecieron de un 30% y la publicidad 
exterior creció un 10%. Ese 10% fue, no por incremento de tarifa, porque 
nuestras tarifas están prácticamente congeladas, se creció un poco en la torta 
publicitaria por apariciones de lanzamientos de nuevos productos, pero no 
por aumento de tarifas, porque hay una súper oferta de medios y 
evidentemente la súper oferta - como te dije antes -, significa que nuestras 
empresas cada vez valen menos.  Porque a mí me interesaría tener un parque, 
la mitad de elementos, de dispositivos, pero que todos tengan la mitad, 
entonces la cosa va a cambiar. 
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Na questão sobre caracterização D’Amato tratou da questão da regulação. Informando 

que embora exista uma nova legislação, com maiores restrições, um grande problema 

trata-se de empresas “franco-atiradoras” que ocupam os espaços anteriormente de 

painéis de sua e outras empresas que retiraram mídia exterior para atender a lei. E o 

poder público nesses casos não exerceu poder de polícia ocasionando uma oferta muito 

grande de publicidade e, por conseguinte a desvalorização das empresas e do valor da 

locação dos painéis. 

Monica Martins 

Pregunta:¿Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires? 
… 
Recién en el año 2008 cuando asume Macri la sensación es que pasábamos 
de una falta total de autoridad en el sector a algo muy duro, cosa que tampoco 
aceptábamos porque la amenaza era transformar a Buenos Aires – de hecho 
Macri con Larreta, que es su jefe de gabinete, estuvo en dos oportunidades 
con Kassab. La amenaza decía era transformar a Buenos Aires en un 
San Pablo.  
... 
Tuvimos que trabajar mucho para sacar esta idea de la gente del gobierno. El 
proyecto de ley que habían traído era un escándalo, una copia barata del 
código de Madrid, con algunas cosas del de Barcelona, más unas cosas 
agregadas que tenían que ver con intereses no muy claros, en la cima del 
poder y llegamos a una ley intermedia entre lo que había, que no era mala, lo 
que pasa es que necesitaba era aggiornarla (do italiano, significa atualizar) 
pero que se transformó en mala por la falta de control (la legislación anterior) 
y la nueva, que prácticamente quería hacer desaparecer la actividad. 
Logramos algo intermedio que la verdad que un poco inocentemente creímos 
que estábamos apostando a la industria con esa ley intermedia, que iba a 
haber menos dispositivos, que la ciudad iba a estar más prolija, que los 
dispositivos iban a valer más. Y la verdad que el gobierno se quedó en la 
mitad del camino, con la ley, con la autoridad de control, con la fiscalización, 
entonces el panorama hoy no es bueno. Sacrificamos en esa nueva ley, las 
empresas que hace muchos años que estamos en el ramo, que somos 
empresas con las cosas más o menos en orden, que paga sus impuestos, 
sacrificamos medidas en los carteles, sacrificamos superficie en el tema del 
papel, se sacrificaron muchas cosas en pos de algo que creíamos que iba a 
defender y a valorizar a la industria... 

Na questão sobre caracterização Mónica também tratou da questão da regulação. 

Informando questões sobre a influência das legislações espanholas e da lei cidade limpa 

de São Paulo. 
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Gustavo Brizuela 

Pregunta:¿Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires? 
… 
Nosotros venimos impulsando esto desde el año 2000 - 2003, pero se 
mesclan intereses como pasa en todos los países y en todas las grandes 
ciudades. Entonces nos encontramos con que en el año 2007 hubo una buena 
administración en la ciudad de Buenos Aires, asumió un partido político con 
una idea en este tema, muy tajante, que era convertir a la ciudad de Buenos 
Aires en un símil de la ciudad de San Pablo, o sea prohibir la publicidad 
exterior. Ese proceso comienza en el año 2007. Previamente alertadas todas 
las empresas, comenzamos a hacer los lobbys correspondientes con los 
distintos legisladores, para que vean como iba a ser afectada desde el punto 
de vista urbano, la ciudad de Buenos Aires, para que vean como iban a ser 
afectados los trabajadores que enrolamos dentro de nuestras empresas…  
Lo que sí los empresarios reconocimos que como la ley que nos venia 
regulando era una ley antigua que no tenía ninguna tecnología incorporada, 
reconocimos que había un desorden en la vía publica y que era necesario que 
nos ordenemos. Hicimos una autocritica hacia adentro de nuestra 
asociación, y era realmente coincidente en todas las empresas que había 
que ordenar el parque publicitario (como lo llamamos nosotros) porque 
había sobre oferta de elementos, no estaban colocados de una manera 
estética y nosotros considerábamos que achicando la cantidad de oferta y 
ofreciendo elementos más estéticos íbamos también a poder mejorar los 
precios, cosas que no se podía realizar como es la inflación en este país que 
nos castiga un poco más que a ustedes. 
 Ahí comienza un proceso en el cual el gobierno de la ciudad, 
específicamente endurece su postura y no quiere que haya publicidad 
exterior. Eso fue en el año 2007. Pero nosotros trabajando con los 
legisladores, que aquí la legislatura es de donde emana la ley, empezamos a 
trabajar no solo técnicamente (con respecto a estética, superficie, belleza, 
altura, posición de cada uno de los anuncios) sino que empezamos a trabajar 
desde el punto de vista urbano de la ciudad. O sea nadie se imagina, ningún 
comerciante ni ningún ciudadano de Buenos Aires se imagina una Avenida 
Corrientes sin carteles o la noche de Buenos Aires sin carteles.  
... 
Dentro de lo que es la ley lo hemos trabajado con gente de educación vial, 
gente que educa al pueblo con respecto a todo lo que es las señales viales, 
el respeto del peatón, el respeto del conductor, entonces incorporamos 
dentro de la ley de publicidad exterior artículos de la ley de tránsito para 
todas las rutas nacionales. Entonces tema que acá al haber quedado la ley 
anterior tan antigua, no se tenían regulados, se regularon con ciertas 
limitaciones entonces ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires hoy está 
desregulado. O se puede poner, o no se puede poner un cartel. Si se puede 
poner, tenés que ponerlo con una determinada altura, con una 
determinada superficie y con una determinada iluminación. En los lugares 
donde la ley te permite instalar un cartel, tenés una serie de requisitos y 
características que tiene que tener ese cartel que deben ser adaptadas a la 
zona o al barrio del que estamos hablando. Todo eso está incorporado en 
la ley, o sea, es un manual perfectible obviamente pero fue muy trabajado 
desde la Asociación.  
Hoy nos encontramos, después de un año y medio de vigencia de la 
ley, con el grave problema, que si bien el gobierno de la ciudad quiere 
hacer muchas cosas, no tiene la logística necesaria o los fondos 
necesarios para poder ordenar esta ciudad en dos años. Entonces, que 
ocurre?. Toman determinadas zonas y ordenan determinadas 
avenidas, determinados lugares, pero no la ciudad.  Nosotros desde la 
asociación, estamos - desde que la ley se promulgó, entró en vigencia 
para nosotros - impulsando mínimamente a nuestros socios en que 
tengan la responsabilidad de no comprometer al resto de la 
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comunidad de APE, en poner carteles en lugares donde no se permita, 
o en tratar de regular, tratar de adaptar los carteles a la nueva 
norma.  
Entonces, o sea, es un mix que nos está dando resultado. Por otro lado, como 
beneficio, nos encontramos con que el gobierno ve que nosotros estamos 
colaborando con la gestión.  
… 

O empresário Gustavo Brizuela comenta os eventos relacionados à promoção de nova 

legislação sobre mídia exterior informando o trabalho da associação que preside e os 

resultados: primeiramente uma legislação restritiva, mas que permite a atividade e a 

dificuldade do poder público em fiscalizar. 

 

4.2.4 Lei nº 2.936 de 2008 

 

A lei 2.936 foi publicada em 15 de dezembro de 2008 com vetos e modificações nos 

anos de 2009 e 2010. No geral a legislação apresenta ampla terminologia técnica dos 

tipos de painéis e as possibilidades de instalação em função do zoneamento. Prevê 

restrições específicas, procedimentos e multas (Quadro 13). 

Quadro 13 – Aspectos da Lei nº. 2.936/2008 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL 

Define as pessoas físicas e jurídicas 
responsáveis pela atividade publicitária 

TÍTULO II TIPOS DE PUBLICIDAD   

Capítulo 1 Definiciones Define as tipologias 

Capítulo 2 Condiciones de instalación 

Condições de instalação: distanciamento; 
iluminação; saliência; altura máxima e 
outros condicionantes em função do 
zoneamento  

Capítulo 3 Zonificación 

Apresenta quadro síntese para instalação de 
anúncios em função do zoneamento dos 
diferentes distritos da cidade segundo as 
características: conteúdo; localização no 
imóvel; características e suporte. 

Capítulo 4 De las prohibiciones Proibições gerais e específicas  

TÍTULO III COMISION DE PAISAJE URBANO 

Estabelece a Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana para aprovação e/ou 
avaliar propostas particulares previstas na 
lei.  

TÍTULO IV 
PUBLICIDAD SOBRE SOPORTES 
SITUADOS EN SUELO DE 
DOMINIO PÚBLICO 

Estabelece permissões específicas para uso 
do solo de dominio público. Prevê licitação 
pública desses espaços. 

TÍTULO V RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS   
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PERMISOS 

Capítulo 1 Procedimiento 

Estabelece o procedimento padrão para 
obtenção da licença: documentos técnicos e 
formais. Além disso estabelece trâmites e 
prazos para análise do processo. 

Capítulo 2 
Otras disposiciones sobre los 
permisos 

Trata do seguro de responsabilidade civil 
sobre o equipamento e da identificação da 
licença em lugar visível. 

Capítulo 3 Plazos de vigencia de los permisos 
Estabelece o prazo de vigencia da licença 
em função do tipo de anúncio. 

Capítulo 4 Conservación de la instalación 
Trata das questões de segurança quanto a 
conservação do equipamento. 

TÍTULO VI REGIMEN SANCIONATORIO   

Capítulo 1 
Procedimiento especial de 
infracciones 

Sobre os procedimentos do poder público 
em caso de infração 

Capítulo 2 Faltas y sanciones 
Sujeitos passíveis de serem autuados e 
valor da multa 

Capítulo 3 Disposición transitoria 
Sobre o prazo para readequação dos painéis 
existentes em função da publicação desta 
lei. 

 

 

4.3 Estudo de caso: A mídia exterior no eixo da Avenida 9 de 

Julio em Buenos Aires 

 

Para a análise em campo da mídia exterior em Buenos Aires escolheu-se a A Av. 9 de 

Julio por diversos motivos: pela mesma abrigar uma grande variedade dos tipos de 

mídia exterior; por possuir um grande fluxo diário de pessoas e veículos; pelo 

importante monumento “Obelisco” instalado na mesma que ocasiona grande fluxo de 

turistas; pela presença (produto dos ítens anteriores) do que seria o maior painel em leds 

da América Latina, dado que colaborou na indicação inicial da escolha de Buenos Aires 

para ser analisada neste projeto. 
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4.3.1 Análise da Mídia exterior na Av. 9 de Julio 

 

O inventário da publicidade existente no eixo da Avenida 9 de Julio foi realizado em 02 

dias, 18 e 19 de fevereiro de 2011. O que chamamos de ixo da Avenida 9 de Julio 

compreende a pista expressa (central) com trechos de 4, 5, 6 e 7 pistas em cada sentido 

e 2 vias locais que possuem de 2 a 4 pistas. A pista local sentido Norte/Sul (Bairro de 

Retiro sentido San Telmo) denomina-se Cerrito e no sentido contrário Carlos Pellegrini. 

O trecho pesquisado tem aproximadamente 1,4 km e compreende 12 quarteirões 

(considerando somente aqueles que atravessam o eixo da avenida). O trabalho teve 

início na esquina da Av. Cerrito com Avenida Arenales e prosseguiu do mesmo lado até 

imediações do Obelisco, finalizando o primeiro dia na Av. Bartolomé Mitre. No 

segundo dia realizou-se o percurso no sentido e direção contrária (Sul/Norte, San 

Telmo/Retiro). 

A grande quantidade de prédios e a largura do eixo da avenida, que tem 20 pistas na 

maior parte do trecho analisado, favorecem e viabilizam a existência de Carteles 

Espetaculares (Topo de prédio), como pode ser observado na Foto 70. 

 
Foto 70 - Carteles espetaculares, eixo Av. 9 de Julio. Acervo do Autor. 

Ressalta-se que esse tipo de painel demanda altos investimentos pelas empresas 

exibidoras e sua viabilidade, portanto, relaciona-se com o interesse de anunciantes que 

tenham alto poder de investimento. Não à toa, os anunciantes verificados são em 

maioria grandes marcas mundiais (Foto 71). 
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Foto 71 – Anunciantes Mundiais (Tang, Mercedez Benz, Elf, Montagem do Musical Chicago) de 
Carteles espetaculares Eixo Av. 9 de Julio . Acervo do Autor. 

A importância deste eixo para a mídia exterior pode ser medida também pela grande 

quantidade de mobiliário urbano com publicidade. Para se ter uma noção, dos 150 

painéis marcados tem-se 83 ítens distintos entre “Pantalla Municipal”, 

“Transiluminados” e “Refugio Parada de Omnibus”, ou seja, cerca de 55% dos painéis. 

O Quadro 14 apresenta a relação dos ítens encontrados. 

Quadro 14 - Painéis publicitários do eixo da Avenida 9 de Julio entre Av. Arenales e Bartolomé 
Mitre organizados por quantidade. 

Suporte Quantidade 

Cartel Espectacular  47 

Pantalla Municipal 40 

Transiluminados 28 

Refugio Parada de Omnibus 15 

Sextuple obras 8 

Pantalla Electronica 4 

Afiches Kioscos de Diarios 2 

Medianera 2 

30 Paños 1 

Cerramiento de Obras 1 

Pantalla Formato Especial 1 

Triedro 1 

Total 150 

Em muitos casos os equipamentos de mobiliário urbano estão quase em sobreposição 

(Foto 72). Vale lembrar que é o poder público que autorizou a instalação desses 

equipamentos. 
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Foto 72 - Tipologias distintas em sobreposição. Acervo do Autor. 

Ao se aproximar da Plaza de la República, onde está o monumento Obelisco, um dos 

principais pontos turísticos da cidade e de maior fluxo veicular e de pedestres, a distância 

entre os “carteles espetaculares” e os painéis em Led é quase nula (Foto 73). 

 
Foto 73 – Nota-se a pequena distância entre painéis nas imediações do Obelisco. Acervo do Autor. 

Dadas as características apresentadas anteriormente, o local é escolhido por ser 

privilegiado para a instalação de grandes painéis. A seguir, pode-se observar o painel da 

Coca-Cola (desligado), ocupando um espaço correspondente a 7 andares (altura) de um 

edifício (Foto 74) 
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Foto 74 - Pode-se observar também o painel “Coca-Cola” desligado. Acervo do Autor. 

A densidade de painéis publicitários é tal que ao dimensionar um raio de 150m tomando 

o Obelisco como centro observa-se contido completamente dentro desse círculo de 

300m de diâmetro 34 painéis, ou seja, 22% da quantidade total apurada nos 12 

quarteirões e contempla todos os 4 painéis em Led existentes no trecho, 15 “pantallas 

espetaculares” e outras tipologias (Figura 13) 
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Figura 13 – Destaque para a região do Obelisco, onde se verifica a grande concentração de mídia 
exterior. 

 

  



171 
 

4.3.1 Mapeamento da mídia exterior na Av. 9 de Julio 

 

Para o desenvolvimento do mapa da mídia exterior na Av. 9 de Julio foi necessário a 

aquisição da base cartográfica disponível no website oficial da cidade, a aplicação dos 

pontos gravados no GPS e a classificação e organização das tipologias encontradas.  

A numeração ao lado dos ícones permite a verificação de fotos correspondentes no 

ANEXO 9. 
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5 ESTUDO COMPARATIVO DA MÍDIA EXTERIOR EM 
SÃO PAULO E BUENOS AIRES 

 

 

A premissa básica deste estudo é o estabelecimento de comparação entre a situação da 

mídia exterior em duas das mais importantes cidades latino-americanas.  

Nesse sentido, a busca por referências análogas baseou-se no agrupamento de 

informações sobre o desenvolvimento da atividade em questão. Com base na 

organização lógica para apresentação da temática estabelecem-se alguns eixos para 

proposição do estudo comparativo.  

Basicamente propõe-se uma divisão analítica entre: a) elementos geográficos e 

históricos que explicam o desenvolvimento das cidades e, no seu bojo, da mídia exterior 

e b) a discussão sobre questões contemporâneas específicas relacionadas ao objeto. 

Ao discorrer sobre as questões contemporâneas inclui-se como importante referencial a 

análise de discursos e os trabalhos de mapeamento da mídia exterior realizados na Av. 

Paulista (São Paulo) e na Av. 9 de Julio (Buenos Aires). 

 

a) O desenvolvimento das cidades e a mídia exterior 

O desenvolvimento das duas cidades tem como característica básica o fato de ambas se 

apresentarem como espaços catalisadores do potencial econômico de suas regiões e de 

seus países.  

O objeto relaciona-se com essa dinâmica e, assim como outros importantes elementos 

que participam do desenvolvimento urbano, adquire forma e função particulares e 

adequados aos momentos históricos que norteiam esse desenvolvimento. Essa premissa 

relaciona-se com a perspectiva metodológica de leitura da cidade.  

A expressão “moderna” da cidade representada pelos “arranha-céus” tem como 

complemento painéis publicitários nas laterais topos dos prédios e nos próprios tapumes 
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de obras. Os equipamentos se apresentam de modo espontâneo ou ingênuo no primeiro 

momento e pouco a pouco vão sendo especializados, aumentados e incrementados 

tecnologicamente (Foto 75). 

    
Foto 75 – Tapume de construção com publicidade nas obras do edifício da Light: Cabana do Pae 
Thomaz, Saponáceo Radium, Água Caxambu, entre outros. Data: 19/07/1928. Acervo FUNDAÇÃO 
ENERGIA E SANEAMENTO. 

 

No século XX (especialmente nos períodos pós-guerras mundiais), o desenvolvimento 

das duas cidades apresenta aspectos muito comuns com relação ao poder econômico: 

polarizam a instalação de indústrias, atraem massas de migrantes e transbordam sua 

influência para os espaços imediatamente limítrofes a suas jurisdições, eis a 

metropolização. 

A cidade das avenidas (São Paulo) ou das “autopistas” (Buenos Aires) oferece espaços para 

instalação de painéis nas áreas livres dos terrenos. As tipologias de equipamento surgem e 

se adaptam a cada desenho urbano. Os símbolos das modernidades expressos nas 

propagandas de produtos e serviços encontram aí espaços para contato com a população 

que não conta a grande disponibilidade de meios de comunicação dos dias atuais. 
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Organização do segmento e padronização 

Na década de 1940 surge uma das primeiras associações argentinas de empresários do 

segmento de “publicidad exterior”, a APE (Asociacion de Empresas de Publicidad 

Exterior)  enquanto as organizações paulistas surgem a partir de 1977 com a Central de 

Outdoor, o SEPEX-SP em 198995 e FENAPEX nos anos 90. 

Talvez esse dado colabore ainda mais para demonstrar a preocupação em organização 

institucional e política, própria da cultura portenha. Por outro, em virtude do grande 

desenvolvimento da mídia exterior em outros estados brasileiros, justificou-se, existir 

uma federação das entidades patronais de mídia exterior. Em 2012 as unidades 

federativas: Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e 

Rio de Janeiro contam com um SEPEX estadual além do Estado de Goiás cuja 

terminologia é diferenciada: Sindidoor. 

Os empresários de São Paulo através do estabelecimento de normas de condutas 

estabelecem uma padronização tipológica de mídia exterior nos anos de 1970, criando 

parâmetros objetivos para melhor comercialização de seus espaços. A tipologia 

brasileira “outdoor”, o painel de 9,00 x 3,00 m com veiculação de campanhas 

quinzenais, é replicado em todo Brasil. A Central de Outdoor contava no ano de 2011 

com os seguintes dados: 1.292 empresas afiliadas; com 27.534 painéis instalados em 

572 cidades96. Os cartazes menores, para receber 2, 4, 6 ou 8 folhas são eliminados da 

paisagem paulistana (e brasileira) nesse período enquanto os mesmos perduram até os 

dias de hoje em Buenos Aires e nos principais centros argentinos como Rosário, 

Córdoba e Mendoza (Figura 14). 

                                                 
95 Existiu ainda na década de 1980 a AEPAL: Associação das Empresas de Publicidade ao Ar Livre, contudo não 

foram encontradas maiores referências sobre essa entidade. 

96 RIZO, S.A. Comunicação e Cidadania: Um projeto de difusão de demandas locais de utilidade pública através do 

meio mídia exterior. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DA ESCOLA LATINO-AMERICANA DE 

COMUNICAÇÃO, XV, 2011, Araraquara. Anais do XV Colóquio Internacional da Escola Latino-Americana de 

Comunicação. Araraquara: UNESP, 2011. Disponível em: http://celacom.fclar.unesp.br/pdfs/61.pdf. 
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Figura 14 – Painéis de medidas distintas em importantes centros argentinos. Data: Fevereiro/2011. 
Acervo do autor. 
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Novas e velhas tipologias 

Nos anos de 1980 o poder econômico de grandes anunciantes promove a criação de 

painéis diferenciados nas duas cidades. Como exemplo, os painéis da Marlboro em 

Buenos Aires, introduzindo um padrão diferenciado dos demais, e em São Paulo, o 

primeiro back-light no Brasil (Figura 15). 

 
Figura 15 – Tipologias diferenciadas de mídia exterior introduzidas na Argentina e no Brasil a 
partir do anunciante (Phillips Morris) nos anos de 1980. 

As tecnologias de impressão em lona e de painéis eletrônicos se popularizam. Os “letristas”, 

pintores e maquinários são sistematicamente renovados nos anos de 1990 e 2000.  

Curiosamente, as pantallas verdes (ou carapantallas ou pantallas municipales) resistem 

em Buenos Aires ao novo paradigma tecnológico assim como boa parte do conjunto da 

valiosa arquitetura da cidade foi mantida colaborando para a montagem de uma feição 

muito diferenciada que remonta marcos referenciais históricos dos séculos anteriores e, 

de certa forma, de seu período colonial, uma vez que o padrão “damero”, próprio desse 

momento é evidente na cidade como um todo. 

São Paulo por sua vez se transformou ao longo do século XX e quase nada se resta do 

período colonial, as edificações da “belle epoque” são escassas, os prédios das décadas 

de 1950 e 1960 restringem-se em grande parte ao centro da cidade e a cidade se 

apresenta como a “selva de pedra”. Os padrões de painéis das décadas anteriores a 1980 
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foram sistematicamente substituídos pelos outdoors, front-lights e empenas cegas de 

lona vinílica. Talvez a exceção possa ser os painéis tipo topo de prédio com neon cujas 

características estéticas se mantiveram, adicionados de mais cores e movimentos 

próprios das novas possibilidades tecnológicas (Foto 76). 

 

 
Foto 76 – Painel tipo topo de prédio em neon. Avenida Paulista, Conjunto Nacional. Data: 2006. 
Acervo: SEPEX-SP. 

 

b) Questões contemporâneas  

A presença da mídia exterior de modo intenso é percebida em São Paulo nos diversos 

momentos históricos ao que se propõe existir relativa proporcionalidade de quantidades 

e tipologias nos diversos momentos.  

Dentre as questões elencadas como contemporâneas é reincidente a reclamação dos 

empresários dos dois países pela ausência de fiscalização por parte do poder público97. 

Além disso, segundo os discursos analisados, existem grupos distintos de empresários, 

dentre os quais alguns se valem do descumprimento das regras para aferir lucro, os 

                                                 
97 No caso de São Paulo, especificamente no período que antecede a proibição da mídia exterior. 
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“franco-atiradores”, identificados como empresas que não pagam impostos e instalam 

mídia exterior em lugares ilegais. 

Nesse sentido, tendo em conta a importância das metrópoles, os fluxos de capitais e a 

representatividade mundial das cidades, pergunta-se qual expressão de 

proporcionalidade da mídia poderia se pensar nas cidades à medida que o poder público 

não se faz presente em todas as situações? 

A ausência de fiscalização é um dos pontos mais importantes nesse aspecto e este tema 

participa de uma ampla agenda de questões urbanas não resolvidas. 

 

Mudança de paradigmas 

O segmento de mídia exterior é apenas um dos milhares de segmentos empresariais 

existentes. Não representa uma indústria de base dos países, e fazem parte de um rol de 

meios de comunicação, de modo que sua supressão pode ser compensada pela mudança 

na direção dos investimentos em mídia, até porque, de certa forma, os meios de 

comunicação concorrem entre si para obtenção das verbas. Exemplo disso é a 

coincidente instalação do maior jornal de rua de rua do mundo o “Metro” no ano de 

2007, quando ocorre a proibição da mídia exterior (Figura 16). 
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Figura 16 – Crescimento 
do Jornal Metro, 
distribuído gratuitamente 
nas ruas desde 2007. 

 

 

Os investimentos em publicidade não “evaporam” quando existe restrição de determinado 

meio, eles mudam de direção. No caso de São Paulo isso é nitidamente observado através 

do crescimento dos meios de mídia exterior que se valem de mídia em ambientes 

privados. O subsegmento Digital Out of Home triplica seu crescimento de 2006 para 2009 

enquanto que os demais subsegmentos registram queda ou, no máximo, a manutenção da 
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média de investimentos. O aumento da mídia nos meios de transporte também é algo 

sensivelmente notado nos últimos anos (embora não se apresentem dados). 

Na mesma linha re raciocínio, a prefeitura de São Paulo inicia o trabalho para promoção 

da licitação para concessão do mobiliário urbano, ao que se indica a possibilidade de ser 

a maior licitação do mundo para o tema. 

 

“Cidade limpa”: uma atualização do “Varre varre vassourinha”? 

O fato é que, coincidência ou não, o Prefeito José Serra iniciou um projeto que pode ter 

sido importante para o desenvolvimento político de seu sucessor. O jargão “lei cidade 

limpa” ganhou notoriedade e pode ter colaborado para a eleição do desconhecido prefeito 

Giberto Kassab e demais empreitadas decorrentes de seu novo posicionamento político.  

A utilização política da temática “limpeza” ou “higienização” tem uma relação cultural 

muito antiga no Brasil, como exemplo, recorda-se o jingle de Jânio Quadros na 

presidencial nos anos de 1960 e da prefeitura de São Paulo nos anos de 1980: “varre, 

varre vassourinha”. 

Os discursos dos empresários apresentam anseios comuns com relação à demanda por 

fiscalização por parte do poder público e legitimação de sua atividade. Um dos 

principais argumentos para a proibição da mídia exterior em São Paulo foi justamente a 

suposta impossibilidade de fiscalização tendo em vista a grande quantidade de 

publicidade. E esse raciocínio por pouco não aportou em terras portenhas, de acordo 

com os empresários argentinos entrevistados (ANEXO 8). 

Contudo, talvez a suposta motivação da exclusão da mídia em São Paulo não tenha 

encontrado as mesmas condições uma vez que a questão do mobiliário urbano em 

Buenos Aires apresenta um verdadeiro “imbróglio” jurídico e político e movimenta 

diversos interesses entre empresários ligados a alas políticas das diversas instâncias 

administrativas dos governos local e federal.  

As virtuais condições de captação de investimentos podem ser compensadas na 

sobretaxação. O chefe de governo Maurício Macri logo no início de seu mandato (2007) 
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elevou a taxa anual da prefeitura de US$ 400,000 para $ 8,400,000 prevendo atingir em 

julho daquele ano o valor de US$ 10 milhões. 

 

O imaginário “Times Square” 

O acúmulo de publicidade cria paisagens e simbolismos. Uma das regiões com maior 

número de painéis publicitários de alta tecnologia, a Times Square em Nova York esta 

no imaginário das pessoas ligadas a mídia exterior.  

O empresário paulistano Valentim Germano Sola em entrevista98 apresenta a região do 

vale do Anhangabaú nos anos 50 como a “Times Square” da cidade: 

O Vale do Anhangabaú era realmente onde tinha mais publicidade. Aliás o 
Vale do Anhangabaú era a “Piccadilly Circus”, é a “Times Square” da 
cidade. Era ali que se concentravam porque? Todo mundo ia para o Vale do 
Anhangabaú porque se você perceber, ele nada mais é que um ovo que separa 
a zona norte da zona sul, então todo mundo passava por lá. E toda aquela 
região do Vale do Anhangabaú iluminada do jeito que era naquela época, 
você fazia lá de tudo, quer dizer você ia lá fazer de tudo, você ia lá passear 
para ver... Durante o dia pode-se dizer que a quantidade de anúncios pode 
entre aspas ser considerada um pouco de poluição, não é exatamente isso, 
mas a noite existia uma grande compensação que é a luz, a luz que entra em 
nossos olhos e vai para nosso coração e nos deixa feliz, isso é a verdade  
 
 

Em Buenos Aires o frenesi é ainda mais intenso nos tempos atuais. O que seria um dos 

maiores painéis de Led do mundo, o da Coca-Cola, foi instalado com autorização do 

governo portenho. A empresa investiu cerca de 7 milhões de dólares neste que seria o 

cartão postal portenho, mas, por ocasião de grande impacto e suposto risco de incêndio 

o mesmo recebeu ordem de desligamento por decisão judicial.   

Em fevereiro de 2011, ao mapear a publicidade da avenida 9 de Julio, pode-se 

interpretar através da leitura do espaço, a desigualdade de necesidades e intereses que se 

expressa na paisagem, como pode se observar na Foto 77, onde, no mesmo ângulo 

verifica-se a população tomando chuva debido à ausencia de abrigo de ônibus enquanto 

ao fundo encontra-se o painel ícone da “Times Square Sul-americana” apagado. 

                                                 
98 Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=kwaqsqWmIew&context=C38cbb07ADOEgsToPDskJYBrXXVDQbMpnjb2XJ8

djr Acesso em 20/02/2012 



 

 

Foto 77 - Pessoas tomando chuva em ponto de ônibus sem refugio em frente ao famoso Obelisco e 
com o painel em Led da Coca-Cola apagado ao fundo.

As demandas públicas mínimas 

governo possibilita a existência de

as pessoas em dia de chuva mesmo havendo grande quantidade de empresas 

especializadas disputando a atividade.

 

Mídia Retórica? 

Esta relação contraditória ocorre também em S

simbólico enérgico como combustível para alimentar um jargão que ganha ares 

objetivos, mas que se apresenta com linguagem abrangente que

subjetividades. 

A questão do mobiliário urbano 

com volumosos contratos de concessão como ocorre no mundo todo (ANEXO 11)

Por outro lado, percebe-se a existência de elementos regulados pela lei

características objetivas podem estar exercendo a atividade de m

suportes como foi percebido nas guaritas da Polícia militar na Avenida Paulista.

Pessoas tomando chuva em ponto de ônibus sem refugio em frente ao famoso Obelisco e 
Cola apagado ao fundo. Data: Fevereiro/2011. Acervo do autor.

s demandas públicas mínimas se apresentam desconectadas na medida em que

possibilita a existência de mais painéis neste local e não oferece cobertura 

as pessoas em dia de chuva mesmo havendo grande quantidade de empresas 

especializadas disputando a atividade. 

elação contraditória ocorre também em São Paulo quando se utiliza de um ato 

simbólico enérgico como combustível para alimentar um jargão que ganha ares 

se apresenta com linguagem abrangente que 

A questão do mobiliário urbano paulistano pode colocar São Paulo no rol de cidades 

com volumosos contratos de concessão como ocorre no mundo todo (ANEXO 11)

se a existência de elementos regulados pela lei

características objetivas podem estar exercendo a atividade de mídia exterior em inusitados 

suportes como foi percebido nas guaritas da Polícia militar na Avenida Paulista.
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Pessoas tomando chuva em ponto de ônibus sem refugio em frente ao famoso Obelisco e 

Data: Fevereiro/2011. Acervo do autor. 

na medida em que o 

mais painéis neste local e não oferece cobertura para 

as pessoas em dia de chuva mesmo havendo grande quantidade de empresas 

ão Paulo quando se utiliza de um ato 

simbólico enérgico como combustível para alimentar um jargão que ganha ares 

 pode despertar 

car São Paulo no rol de cidades 

com volumosos contratos de concessão como ocorre no mundo todo (ANEXO 11). 

se a existência de elementos regulados pela lei, mas que por 

ídia exterior em inusitados 

suportes como foi percebido nas guaritas da Polícia militar na Avenida Paulista. 



184 
 

Na mesma lógica, os eventos de rua coordenados pela prefeitura, como o “Réveillon na 

Paulista” podem ocasionar, após a lei cidade limpa, um incentivo maior para a 

participação de grandes anunciantes, dada a excepcional possibilidade de aparição de 

suas marcas nas ruas paulistana. Esse fato reflete nas cifras dos contratos dos 

patrocinadores com a prefeitura. 

Indaga-se: Quais seriam as verdadeiras “boas razões” para manter o “cidade limpa”? 

 

Tempos acumulados e leitura do “não verbal” 

A verificação da publicidade ou dos elementos que a compõem no espaço urbano 

permite uma leitura em que se percebe o acúmulo dos tempos presentes em objetos de 

outras épocas.  

Por coincidência a eliminação da mídia exterior é alinhada com os repetidos momentos 

de renovação paulistana em que se coloca abaixo algo para sobreposição de outros 

elementos. O contrário é bem percebido em Buenos Aires, nos elementos urbanos e até 

na “publicidad em via pública” cuja estética dos elementos presentes remontam 

Contudo, a análise embasada de informações sobre os processos associados aos 

elementos permite uma análise mais que poética ou subjetiva, mas uma postura crítica 

em que se percebe os reais interesses que cercam o objeto. 

O objeto de estudo é um exemplo das complexas relações e os processos que formam o 

espaço e o roteiro analítico proposto não serve apenas para a percepção da mídia 

exterior. Aliás, talvez existam temas mais prioritários na agenda pública que podem ser 

percebidos no espaço e que talvez não demandem tamanho aprofundamento teórico para 

sua compreensão (Figura 17). 
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Figura 17 – Pedintes fotografados em trabalho de campo (2011/2012). Acervo do autor. 

A materialidade dos objetos pesquisados é fruto de ampla relação de poder. Para 

esclarecer essa relação busca-se realizar uma leitura orientada do “não verbal” 

utilizando-se o mapeamento como importante instrumental. Por outro lado, as 

subjetividades das pessoas que induzem essa materialidade, expressas nos discursos, 

podem ser esclarecidas através das técnicas próprias da comunicação.  

A reunião dessas metodologias fundamenta o esforço para a comparação da incidência 

do objeto em duas sedes metrópolitanas. Essas duas cidades representam ao mesmo 

tempo o contato com as modernidades e a promoção das desigualdades sociais. Seus 

processos de desenvolvimento se apresentam com relativa similaridade (sobretudo nos 

problemas enfrentados em ambas). 
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Tomando por base o objeto analisado, usando a “parte” para se obter referencias 

mínimas para entender o “todo”, percebe-se que certas virtuosidades que aparentam 

representar mudança de paradigma podem representar na verdade o beneficiamento de 

interesses pessoais ou grupos. O próprio beneficiamento da coletividade pode trazer 

essas relações. 

Indaga-se se neste sentido se qualquer semelhança com o sistema colonial possa 

representar não apenas mera coincidência, mas sim a evolução do mesmo. 
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ANEXO 1: Revista Veja, Edição 888 de 11/09/1985, p. 94 e 95 
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ANEXO 2: Jornal Folha de São Paulo - Marta inicia “com 

apelo” combate a anúncios ilegais  

DA REPORTAGEM LOCAL 

Na primeira reunião após a posse com parte de seu secretariado, a prefeita Marta Suplicy (PT) decidiu 
ontem fazer um apelo a empresas que tenham anúncios ilegais espalhados pela cidade com objetivo de as 
irregularidades serem resolvidas. 

“Decidiu-se por um procedimento, com diversas etapas, que inicia-se por um apelo que a prefeita faz para 
aqueles que estão irregulares retirarem seus anúncios”, disse o secretário de Planejamento, Jorge 
Wilheim, sobre o encontro com Marta. 

Além dele, participaram do encontro Walter Rasmussen Júnior (Obras), Paulo Teixeira (Habitação), Stela 
Goldenstein (Verde e Meio Ambiente), Carlos Zarattini (Transportes) e Clara Ant (regional da Sé). 

Segundo Wilheim, escolhido por Marta para transmitir o resultado da reunião, uma medida efetiva da 
prefeitura para a retirada de publicidade irregular ainda não tem prazo para ocorrer. 

Na cidade, há 4,5 milhões de anúncios publicitários, segundo estimativa do Sindicato das Empresas de 
Publicidade Externa do Estado de São Paulo. 

Por esse levantamento, feito por meio do cadastro de anúncios existente na prefeitura, 89% dos anúncios 
estariam irregulares. 

“Se não retirarem (os anúncios irregulares), vamos multar. Não tem uma data, um prazo. Dependendo da 
contagem, em cada regional, de quantos são os irregulares, nós teremos que armar um sistema para a 
desmontagem. Em primeiro lugar, vamos fazer o apelo para a regularização.” 

A retirada de propaganda irregular envolve uma operação chamada pela prefeitura de Belezura. “O efeito 
psicológico é uma das coisas importantes de uma operação dessas. A população vai ver a nova 
administração reconstruindo a cidade”, disse Wilhein. 

No encontro com os secretários, Marta também definiu que enviará à Câmara Municipal uma proposta de 
Lei da Paisagem Urbana. 

Segundo Wilheim, o envio do projeto será antecedido por amplo debate. A lei prevê aumento de multa 
para propaganda irregular e também faz parte da operação Belezura (leia texto ao lado). 

No encontro com os secretários, também foi definida ontem a data da primeira Operação Limpeza na 
cidade. Ela ocorrerá no próximo dia 20 no estádio Pacaembu. Como já havia sido anunciado por Marta, a 
operação se repetirá em outros finais de semana. 

No caso do Pacaembu, Marta também conta com a ajuda de moradores, dessa vez para o trabalho de 
recuperação da fachada do estádio. Segundo Wilheim, 20 mil litros de tinta creme foram doados, pelo 
Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado de São Paulo, à prefeitura para pintura do 
estádio. (JCS e SD)  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0501200108.htm 
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ANEXO 3: Notícias veiculadas no Jornal Folha de São Paulo 

Data Caderno Notícia 

28/05/2006 OPINIÃO 
48. Folha de S.Paulo - TENDÊNCIAS/DEBATES Abaixo a poluição 
visual - 28/05/2006 

04/06/2006 OPINIÃO 47. Folha de S.Paulo - Painel do leitor - 04/06/2006 

09/06/2006 COTIDIANO 
46. Folha de S.Paulo - Kassab entrega à Câmara projeto que proíbe 
outdoors - 09/06/2006 

03/07/2006 ILUSTRADA 45. Folha de S.Paulo - Briga de rua - 03/07/2006 

21/07/2006 OPINIÃO 
44. Folha de S.Paulo - Rubens Damato: Quem não quer uma cidade 
limpa? - 21/07/2006 

18/08/2006 COTIDIANO 
43. Folha de S.Paulo - Veto a outdoor é aprovado em comissão - 
18/08/2006 

24/08/2006 COTIDIANO 
42. Folha de S.Paulo - Sindicato diz que tentará “convencer” Câmara 
- 24/08/2006 

24/08/2006 COTIDIANO 
41. Folha de S.Paulo - Fim de outdoor em SP passa na 1ª votação - 
24/08/2006 

20/09/2006 OPINIÃO 
40. Folha de S.Paulo - TENDÊNCIAS/DEBATES Gilberto Kassab: 
São Paulo, cidade limpa - 20/09/2006 

27/09/2006 COTIDIANO 
39. Folha de S.Paulo - Empresas de mídia externa vão à Justiça 
contra nova lei - 27/09/2006 

28/09/2006 COTIDIANO 
38. Folha de S.Paulo - Sem outdoor, publicitário mira espaço público 
- 28/09/2006 

29/09/2006 COTIDIANO 
37. Folha de S.Paulo - Central prevê menos outdoor já em novembro 
- 29/09/2006 

07/10/2006 ILUSTRADA 
36. Folha de S.Paulo - Outro Canal - Daniel Castro: Mãe dá mais 
tempo à mídia do que a filhos - 07/10/2006 

09/10/2006 MERCADO 
35. Folha de S.Paulo - Veto a publicidade em SP congela planos de 
agências - 09/10/2006 

26/10/2006 MERCADO 34. Folha de S.Paulo - Mercado Aberto - 26/10/2006 

07/11/2006 COTIDIANO 
33. Folha de S.Paulo - Empresas vão à Justiça contra lei do outdoor - 
07/11/2006 

27/11/2006 COTIDIANO 
32. Folha de S.Paulo - Empresas de publicidade fazem “apagão” 
contra lei que proíbe outdoors em SP - 27/11/2006 

08/12/2006 COTIDIANO 
31. Folha de S.Paulo - Liminar suspende lei que bane outdoor - 
08/12/2006 

11/12/2006 ILUSTRADA 30. Folha de S.Paulo - Mônica Bergamo - 11/12/2006 

12/12/2006 COTIDIANO 
29. Folha de S.Paulo - Associação Comercial decide ir à Justiça 
contra lei do outdoor - 12/12/2006 

30/12/2006 COTIDIANO 
28. Folha de S.Paulo - Prefeitura usará falta de alvará para retirar 
outdoors - 30/12/2006 

03/01/2007 OPINIÃO 27. Folha de S.Paulo - Painel do Leitor - 03/01/2007 

06/01/2007 COTIDIANO 
26. Folha de S.Paulo - Administração: Anunciantes tentam barrar lei 
do outdoor - 06/01/2007 

21/01/2007 IMÓVEIS 
25. Folha de S.Paulo - Condomínio: Lei limpa fundo publicitário de 
prédios - 21/01/2007 

02/02/2007 COTIDIANO 
24. Folha de S.Paulo - Após um mês, SP retira só 5% dos outdoors - 
02/02/2007 

27/02/2007 COTIDIANO 
23. Folha de S.Paulo - Prefeitura diz que vai recorrer da decisão - 
27/02/2007 

27/02/2007 COTIDIANO 
22. Folha de S.Paulo - Juiz manda a prefeitura reinstalar 100 
outdoors - 27/02/2007 

08/05/2007 COTIDIANO 
21. Folha de S.Paulo - Gilberto Dimenstein: Cidade limpa? - 
08/04/2007 
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06/05/2007 NEGÓCIOS 
20. Folha de S.Paulo - [+]Fiscalização: Multas somam R$ 15,8 
milhões, diz prefeitura - 06/05/2007 

16/05/2007 COTIDIANO 19. Folha de S.Paulo - Gilberto Dimenstein: Arte limpa - 16/05/2007 

10/05/2007 MERCADO 
18. Folha de S.Paulo - Microsoft compra grupo de publicidade - 
19/05/2007 

05/06/2007 COTIDIANO 
17. Folha de S.Paulo - Poluição visual: Santo André terá a sua Lei 
Cidade Limpa - 05/06/2007 

20/06/2007 ILUSTRADA 
16. Folha de S.Paulo - Outro Canal - Daniel Castro: TV enfrenta 
queda, mas Globo cresce 1% - 20/06/2007 

15/07/2007 COTIDIANO 
15. Folha de S.Paulo - Metrô amplia espaço para publicidade na rede 
e põe TVs de plasma nos trens - 15/07/2007 

15/07/2007 COTIDIANO 
14. Folha de S.Paulo - Sem outdoor, até caixa de pizza vira anúncio - 
15/07/2007 

19/09/2007 ILUSTRADA 13. Folha de S.Paulo - Mônica Bergamo - 19/09/2007 

27/11/2007 MERCADO 
12. Folha de S.Paulo - Receita de jornais com publicidade cresce 
10% - 27/11/2007 

05/02/2008 MERCADO 11. Folha de S.Paulo - Mercado Aberto - 05/02/2008 

08/04/2008 COTIDIANO 
10. Folha de S.Paulo - 66 multas do Cidade Limpa foram pagas em 
um ano - 08/04/2008 

05/06/2008 MERCADO 
9. Folha de S.Paulo - Propaganda: Internet fatura mais do que TV 
paga e outdoor - 05/06/2008 

13/06/2008 MERCADO 8. Folha de S.Paulo - Mercado Aberto - 13/06/2008 

24/10/2009 ILUSTRADA 7. Folha de S.Paulo - Mônica Bergamo - 24/10/2009 

02/01/2010 MERCADO 
6. Folha de S.Paulo - Maior agência do país busca manter conta das 
Casas Bahia - 02/01/2010 

12/01/2010 COTIDIANO 
5. Folha de S.Paulo - Publicidade ilegal invade o litoral norte - 
12/01/2010 

09/03/2010 COTIDIANO 
4. Folha de S.Paulo - Assembleia quer Cidade Limpa em rodovias - 
09/03/2010 

11/03/2010 MERCADO 3. Folha de S.Paulo - Campanha valoriza a propaganda - 11/03/2010 

28/08/2010 MERCADO 
2. Folha de S.Paulo - Receita da mídia com publicidade cresce 30% - 
28/08/2010 

22/12/2010 MERCADO 
1. Folha de S.Paulo - Gasto com publicidade no Brasil aumenta 
20,6% - 22/12/2010 



ANEXO 4: Textos opinativos extraídos do Jornal Folha de São Paulo 

A) São Paulo, domingo, 28 de maio de 2006 

Tendências e Debates – Abaixo a Poluição Visual (Gilberto Kassab). 

90% de toda a propaganda que se vê nas ruas de São Paulo está fora da lei. Só há uma solução: zerar a mídia exterior 

DESDE O início, em janeiro de 2005, a atual administração municipal vem mantendo intensa campanha pela redução 

da poluição visual, reprimindo de diversas formas a publicidade ilegal, seu principal componente. Foram retirados 

cerca de 4.500 outdoors dos espaços públicos da capital -quase um por dia. A prefeitura recolheu mais de 275 mil 

faixas, tabuletas e cartazes colocados irregularmente e aplicou 8.500 multas para anúncios irregulares. Agora, 

pergunte-se: você notou melhora na poluição visual na cidade? Provavelmente sente o mesmo que eu: a redução não 

apareceu. E isso se deve ao fato de que a quantidade de propaganda - irregular ou regular - na cidade é das maiores do 

mundo, totalmente indisciplinada por um conjunto de regras tão amplo e detalhado que ninguém -nem o cidadão 

comum, nem o agente do poder público- conhece bem. Isso faz com que as pessoas, diante de uma placa de 

propaganda em São Paulo, hoje, não saibam dizer se estão vendo uma publicidade legal ou ilegal. Aí está a origem de 

todo o problema: se o morador de uma rua não sabe dizer se um outdoor ao lado de sua casa é legal ou não, ele não 

pode vigiar, não pode atuar como cidadão. Suas mãos estão atadas. A partir daí, toda a responsabilidade de controlar 

a publicidade ilegal passa aos fiscais da prefeitura. Ocorre que é quase impossível vigiar uma cidade do porte da 

nossa com base em um cipoal de leis. É por isso que, para atingir o objetivo expresso pelo prefeito José Serra e por 

mim, já em nossa campanha e desde a posse, só há uma solução: zerar o problema, eliminar a poluição visual na 

cidade de São Paulo, deixando a capital paulista como várias das principais cidades do mundo, sem publicidade 

ostensiva nas ruas. É preciso um choque já, uma medida radical para eliminar de vez um problema que, embora 

gravíssimo, parece ter dobrado a resistência de muitos. Só assim os paulistanos vão se lembrar de que é possível viver 

em uma cidade que não é dominada pelo caos visual. Além da questão estética, é importante destacar que a 

publicidade de rua é o motor de uma das principais atividades criminosas que ameaçam o tecido do poder público: 

com leis confusas, obscuras e contraditórias, o mercado é regulado por uma margem imensa de subjetividade que 

abre oportunidades de corrupção. De novo, cabe destacar: as leis serão tanto mais respeitadas quanto mais conhecidas 

forem. O exemplo do futebol é claro. Toda a sofisticação de uma partida é regida por um punhado de regras simples, 

conhecidas por todos. O espetáculo fica por conta da criatividade de quem se comporta bem dentro delas. Desde que 

surgiram na imprensa algumas informações sobre o projeto que mandei elaborar, recebi muitos apoios. Surgiram 

também várias críticas, o que é natural. Em geral, estas têm sido marcadas pela idéia de que não se pode eliminar toda 

a publicidade exterior apenas porque uma parte dela é ilegal. Esse argumento, infelizmente, é falacioso, porque a 

publicidade ilegal não é exceção, é a regra. Por diferentes razões, 90% de toda a propaganda que se vê nas ruas de 

São Paulo está fora da lei. Essa desproporção é um sinal claro de como são poderosos os que se apoderaram do 

espaço público e da paisagem urbana da cidade. E como têm sido omissos o poder público e os órgãos do mercado 

que poderiam deter o avanço do caos. Não é possível continuar a lutar contra essa poluição com ações pontuais que, a 

rigor, acabam tendo um efeito de "enxugar gelo", como diz a expressão popular. Precisamos de um instrumento legal 

que recupere a ordem. Diante de tamanho descalabro, que se perpetua há décadas impunemente, a solução é zerar 

completamente a mídia exterior. É uma posição radical, no sentido de ir à raiz do problema. É radical porque submete 

grandes interesses econômicos à disciplina do interesse público. É radical até porque vai contra os interesses 

econômicos da própria prefeitura, que poderia lucrar com a legalização e a cobrança de impostos e taxas de tanta 

publicidade. Com a cidade limpa da poluição visual, aumentará certamente o cuidado dos habitantes com outros 

aspectos da vida urbana, consolidando um ciclo de recuperação do amor próprio de São Paulo.  



B) São Paulo, domingo, 04 de junho de 2006 – Opinião 

PAINEL DO LEITOR - Abandono  -  

"Esta cidade está realmente abandonada e poluída. Enchentes perpétuas, ruas escuras e com crateras, terrenos 

abandonados, pichação, trânsito caótico, transporte ineficiente, ensino deplorável. Os postos de saúde, as árvores e o 

povo estão doentes, enquanto o prefeito está preocupado com a poluição visual da cidade e quer acabar com todos os 

painéis e outdoors instalados, agindo de forma que não se via desde a época da ditadura. Ele quer acabar com 

milhares de empregos diretos e indiretos de uma atividade importante e lícita, estimuladora da economia do 

município, pagadora de impostos. A lei que regula a mídia exterior na cidade existe, mas a prefeitura não consegue 

fiscalizá-la. Mas o que a prefeitura consegue fiscalizar? Caçambas, camelôs, bares barulhentos, sujeira nos 

restaurantes? É, temos que nos preocupar com a poluição. Com a poluição mental que assola os nossos governantes." 

 

C) São Paulo, sexta-feira, 21 de julho de 2006 - Opinião 

Quem não quer uma cidade limpa? RUBENS DAMATO1 

A administração municipal agora quer fazer crer que a limpeza da cidade depende apenas da mídia exterior. E 

pretende proibi-la  

O PREFEITO da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, transformou o mote "cidade limpa" em um discurso político 

da sua gestão - quase um slogan de campanha.  

Ter uma cidade limpa é o desejo de todos. Mas à administração municipal cabe fiscalizar o espaço urbano para que as 

leis que ordenam a cidade sejam aplicadas. E é justamente isso que não está acontecendo -e há muito tempo. 

Agora, a administração municipal quer fazer crer que a limpeza da cidade depende só da mídia exterior. E 

pretende proibi-la, de uma só vez, bem como todas as placas de lojas, bancos, shoppings, entre outros, 

desde que maiores do que 4m2. O prefeito até publicou um artigo nesta mesma Folha para explicar o 

plano ("Abaixo a poluição visual", Tendências/Debates, dia 28/5). 

O raciocínio é, no mínimo, obtuso. Cria-se um culpado: os anúncios. Bane-se o suposto culpado, ao 

proibi-lo. Proponho uma reflexão sobre o assunto. Se as regras para regulamentar os anúncios não são 

seguidas hoje, o que leva a crer que elas serão respeitadas após a proibição? 

Existe o argumento oficial de que, hoje, há um cipoal de leis e que, por isso, fica difícil entendê-las. É 

espantoso ouvir que a prefeitura tem dificuldades para compreender sua própria lei e que a solução seja 

extinguir toda uma categoria. Alguns dirão que isso aconteceria em prol da população. 

 Mas, neste caso, sacrificar 15 mil empregos não resolverá o problema em questão: diminuir ou acabar 

com a poluição visual na cidade. Como empresário do setor e representante das empresas de publicidade 

exterior, acompanho há décadas esse assunto. Quem sempre atuou de forma regular sabe que o número de 

infratores é enorme - o próprio prefeito afirma que, hoje, 70% da mídia exterior está irregular. E não há 

como agir sobre o irregular, uma vez que os instrumentos de fiscalização nunca o atingiram.  

                                                 
1 Rubens Damato, 76, advogado, é presidente da Federação Nacional de Mídia Exterior. 



O prefeito evoca uma cidade dos sonhos, limpa, em que todos respeitam as leis e se preocupam com o 

bem comum. Diz, também, que, com a proibição total, os irregulares saltarão aos olhos e que, assim, vai 

poder contar com toda a população para fiscalizar.  

Essas afirmações, por mais bem intencionadas que sejam, soam ingênuas, uma vez que não correspondem 

à realidade. A população certamente não terá tempo e disponibilidade para fazer um trabalho 

extremamente técnico, o qual os fiscais não conseguem ou não querem executar.  

Quem vai controlar a proliferação de ilegais? A população -que sofre com as mazelas de insegurança e 

saúde e não reclama- terá estímulo para denunciar outdoors?  

Com essas perguntas, o que se quer colocar é que há especialistas sérios que podem opinar sobre a 

ordenação da cidade. Há publicitários que usam essa mídia com respeito e criatividade e podem dar sua 

contribuição. Há empresários de mídia exterior que há décadas lutam pelo fim da poluição visual -até 

porque, é muito difícil trabalhar se as peças não forem menores e melhores. Há urbanistas e estudiosos 

que há muito tempo estudam a questão e têm certamente valiosas contribuições.  

O que não se pode fazer é deixar uma questão tão pública sem um debate mais profundo. Afinal, é a 

"cara" da nossa cidade que está em questão, e os anúncios são elementos constitutivos dessa feição. 

Assim como não se imagina Nova York sem “Times Square”, não se pode imaginar a avenida Paulista 

sem anúncios, que são também atração turística. Será que ninguém se lembra do panorama sombrio que 

tomou conta da cidade na época do apagão?  

Que cidade querem as pessoas que nela vivem? Essa é a pergunta que devemos formular constantemente. 

Certamente, não é uma cidade poluída, mal fiscalizada, com um emaranhado de fios e calçamento destruído.  

É uma cidade como Nova York, que consegue aliar mobiliário urbano e mídia exterior? É uma cidade 

como Roma, que consegue combinar esses dois elementos com monumentos como o Coliseu e o Foro 

Romano? Em qualquer uma dessas cidades, a fiscalização tem papel fundamental.  

Nós, empresários do setor, queremos ajudar a prefeitura nessa tarefa complexa. Mas, para isso, temos de 

continuar existindo, ocupando de forma responsável os espaços legais da cidade e ensinando às novas 

gerações que é possível, sim, iluminar a nossa cidade, mostrando o que ela tem de melhor. 

 

D) São Paulo, quarta-feira, 03 de janeiro de 2007 – Opinião 

PAINEL DO LEITOR -Publicidade 

"Acho que a Justiça deveria parar de conceder liminares às empresas de mídia exterior e apostar numa 

proposta que pode significar uma transformação, de fato, na paisagem de São Paulo. A eliminação da 

propaganda trará um alívio para os cansados olhos do paulistano." 
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ANEXO 5: Curriculo do Prefeito Gilberto Kassab 

 

PREFEITO DE SÃO PAULO100: GILBERTO KASSAB 

 

 MANDATOS: Prefeito da Cidade de São Paulo, 2006-2008; Vice-prefeito da cidade de São 
Paulo, 2005-2006; Deputado Federal, SP, 1999-2004; Deputado Estadual, 1995-1998, São 
Paulo, SP; Vereador, 1993-1995, ão Paulo, SP. 

 ATIVIDADES PARTIDÁRIAS: Presidente do Conselho Político da Executiva Nacional do 
Democratas; Presidente da Comissão Executiva Provisória do Democratas de São Paulo. 

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS: Empresário, Engenheiro Civil, Economista e Corretor de Imóveis. 

 

CARGOS PÚBLICOS: Membro titular do Conselho Consultivo da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), 2003-2004; Secretário Municipal do Planejamento de São Paulo, 1997-1998. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Engenharia Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, SP, 1980-1985; 
Economia, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, SP, 1982-1986. 

 

OUTROS CURSOS: Curso de Introdução à Ciência Política da Universidade de Brasília, 1980-1981; Técnico em 
Transações Imobiliárias. 

 

ATIVIDADES: 

Prefeitura de São Paulo: Implantou o projeto Cidade Limpa de combate a todos os modelos de poluição, iniciou o 
programa de inspeção veicular com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes e deve dobrar, até o final da gestão, 
o número de parques na cidade; acelerou e fortaleceu o processo de implantação das AMAs (Assistência Médica 
Ambulatorial) como forma de desafogar a rede e aprimorar o atendimento público de saúde; criou o programa de 
reformas de todas as unidades de saúde do município; concluiu a construção de dois grandes hospitais (Cidade 
Tiradentes e M´Boi Mirim); informatizou toda a rede municipal de saúde; criou planos de carreira para os servidores 
dos setores de saúde e educação; criou o programa permanente de reforma das escolas municipais; desenvolveu o 
programa de construção de 217 escolas e 25 CEUs (Centro Educacional Unificado) para acabar com o terceiro turno 
nas escolas e aumentar a permanência dos alunos em aula; criou o programa Clube Escola, para atender alunos das 
redes municipal e estadual na cidade de São Paulo; retomou, depois de 30 anos, os investimentos da cidade na 
construção de linhas de metrô; desenvolveu o maior programa de urbanização e reurbanização de favelas no país. 

Câmara Federal: Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Presidente, 2004; Comissão de 
Minas e Energia, Presidente, 1999. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: Comissão de Constituição e Justiça, 1994 a 1998; Comissão de 
Finanças e Orçamento, 1994 a 1998; Comissão de Esportes e Turismo, 1994 a 1998; Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, Corregedor, março de 1995 a maio de 1996; CPI de Prática de Sonegação de ICMS no setor de 
combustíveis e lubrificantes, agosto de 1995 a maio de 1996. 

Câmara Municipal de São Paulo, SP: Comissão Especial de Estudos para Codificação das Normas Tributárias 
Municipais, 1993; Comissão Especial de Estudos para a elaboração de propostas referentes à Revisão na Constituição 
Federal, 1993; Comissão de Finanças e Orçamento, 1993-1994. 

                                                 
100 Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/governo/equipe_de_governo/index.php?p=11998. Acesso 
em Janeiro/2012. 
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ANEXO 6: Mosaico fotográfico da mídia exterior na Av. 

Paulista pós Lei Cidade Limpa 





ANEXO 7 - Notícias analisadas nos jornais Clarín e LA NACION com a incidência do termo “carteles publicitarios” no período de 2006 a 2011. 

Data Título da Notícia Tema Resenha Disponível em: Veículo 

28/01/2006 En la ciudad hay 30.000 carteles que invaden ilegalmente la vía 
pública Excesso de painéis Sobre o excesso de publicidade nas vias públicas http://www.lanacion.com.ar/775984-en-la-ciudad-hay-30000-carteles-que-invaden-ilegalmente-la-via-publica  LA NACION 

02/02/2006 Contaminación visual en la ciudad Excesso de painéis Sobre o excesso de publicidade nas vias públicas http://www.lanacion.com.ar/777250-contaminacion-visual-en-la-ciudad  LA NACION 

15/02/2006 Puerto Madero: más denuncias por ocupación de espacio público Denúncia Denúncia de instalação de painel irregular na região de Puerto Madero http://old.clarin.com/diario/2006/02/16/laciudad/h-03701.htm CLARÍN 

09/03/2006 Telerman volvería a prorrogar licitaciones Mobiliário Urbano Sobre ações do vice-chefe de governo, entre elas a licitação do mobiliário urbano. http://www.lanacion.com.ar/787212-telerman-volveria-a-prorrogar-licitaciones  LA NACION 

01/04/2006 Crecen las quejas contra las tasas municipales Taxação Trata do aumento abusivo de taxas, entre elas a de publicidade em diversos municípios argentinos http://old.clarin.com/diario/2006/04/02/elpais/p-01901.htm CLARÍN 

14/04/2006 Ya son dos los muertos por el temporal Descartada Danos em virtude de temporal. Queda de painéis pubicitários Telerman volvería a prorrogar licitaciones LA NACION 

15/04/2006 Hubo dos muertos por la tormenta Descartada Danos em virtude de tmporal. Queda de painéis pubicitários http://www.lanacion.com.ar/797716-hubo-dos-muertos-por-la-tormenta  LA NACION 

20/04/2006 El vandalismo no deja nada en pie en la Ciudad Vandalismo Trata do vandalismo em equipamentos públicos. A grande quantidade de anúncios colados nos telefones públicos 
acabam por causar danos aos teclados ou auriculares. http://old.clarin.com/diario/2006/04/21/laciudad/h-04707.htm CLARÍN 

23/04/2006 La estética de lo mínimo Descartada Exposição artística de Francis Alÿs http://www.lanacion.com.ar/799564-la-estetica-de-lo-minimo  LA NACION 

25/04/2006 Celebra Coca-Cola con botellas de colección y actos en la calle Ação Publicitária Sobre ação de rua da Coca-Cola http://www.lanacion.com.ar/800289-celebra-coca-cola-con-botellas-de-coleccion-y-actos-en-la-calle  LA NACION 

27/04/2006 Pedido por los carteles Denúncia Entidade solicita ao governo o cumprimento da lei que proíbe instalação de painéis irregulares http://old.clarin.com/diario/2006/04/27/laciudad/h-04603.htm CLARÍN 

27/06/2006 Citan a un funcionario por la publicidad en la Lugones Excesso de painéis Polêmica sobre a legalização de mídia exterior em importante avenida portenha (Lugones). http://old.clarin.com/diario/2006/06/28/laciudad/h-03501.htm CLARÍN 

29/06/2006 Objetan la autorización para instalar carteles en Lugones Excesso de painéis Polêmica sobre a legalização de mídia exterior em importante avenida portenha (Lugones). http://www.lanacion.com.ar/818948-objetan-la-autorizacion-para-instalar-carteles-en-lugones  LA NACION 

06/07/2006 Basta de contaminación visual Excesso de painéis Sobre o excesso de publicidade nas vias públicas   LA NACION 

09/07/2006 Sacan la mitad de los carteles de publicidad en Lugones y Cantilo Fiscalização Trata do início da operação para remoção de painéis publicitários em 2 importantes avenidas (La Comuna e 
Lugones) dos 119 painéis da região pretende-se remover cerca de 55% http://old.clarin.com/diario/2006/07/10/laciudad/h-03415.htm  CLARÍN 

10/07/2006 Ya desmontaron once carteles publicitarios de la Lugones Fiscalização Trata do início da operação para remoção de painéis publicitários em 2 importantes avenidas (La Comuna e 
Lugones), especificamente da remoção de 11 painéis na Av. Lugones. http://old.clarin.com/diario/2006/07/11/laciudad/h-03901.htm  CLARÍN 

11/07/2006 Legislatura: quieren prohibir la publicidad en las vías rápidas Nova Lei Discussão sobre proposta de lei que proíbe publicidade em vias de velocidade superior a 70Km/h. http://old.clarin.com/diario/2006/07/12/laciudad/h-03503.htm  CLARÍN 

18/07/2006 Eslabones de una frágil cadena Descartada Acidente em automobilismo. http://www.lanacion.com.ar/824183-eslabones-de-una-fragil-cadena  LA NACION 

19/07/2006 La Ciudad, zona liberada para carteles publicitarios Opinião Carlos Gallardo exprime seu descontentamento pela grande quantidade de publicidade que acabam por esconder o 
patrimônio arquitetônico da cidade de Buenos Aires. http://old.clarin.com/diario/2006/07/20/laciudad/h-04303.htm  CLARÍN 

20/07/2006 Murió Noya, el piloto accidentado Descartada Acidente em automobilismo. http://www.lanacion.com.ar/824703-murio-noya-el-piloto-accidentado  LA NACION 

29/07/2006 Volvió la playa al Río de la Plata Descartada Fortes ventos na região de praia do Rio da Prata http://old.clarin.com/diario/2006/07/29/laciudad/h-06403.htm  CLARÍN 

01/08/2006 Se siguen tecnificando los medios publicitarios en la vía pública História da mídia 
exterior Sobre os 80 anos da empresa Viacart http://www.lanacion.com.ar/827798-se-siguen-tecnificando-los-medios-publicitarios-en-la-via-publica  LA NACION 

29/08/2006 Quieren desalojar a 500 familias en Parque Patricios Descartada Sobre desalojamento de 500 famílias em Parque Patrícios http://old.clarin.com/diario/2006/08/30/laciudad/h-03901.htm  CLARÍN 

29/08/2006 Industria y servicios publicitarios estarán juntos en una exposición Descartada Divulgação de feira http://www.lanacion.com.ar/835564-industria-y-servicios-publicitarios-estaran-juntos-en-una-exposicion  LA NACION 

20/09/2006 Ya controlan los carteles de publicidad en las autopistas Fiscalização Extensão das medidas para controle da publicidade realizadas na Av. Lugano para as autopistas 25 de mayo e Perito 
Moreno. Apresenta o tarjamento de painéis por parte da municipalidade para demonstrar os painéis irregulares http://old.clarin.com/diario/2006/09/21/laciudad/h-04001.htm  CLARÍN 

30/09/2006 Ley antitabaco: largan los controles y hay pocos locales 
reformados Descartada Sobre a lei antitabaco http://old.clarin.com/diario/2006/10/01/laciudad/h-06015.htm  CLARÍN 

19/10/2006 Por imprevisión, hubo 22 vuelos demorados y caos en 
Aeroparque Descartada Imprevisto ocasiona atrasos de vôos no aeroporto Ezeiza. http://old.clarin.com/diario/2006/10/20/laciudad/h-04015.htm  CLARÍN 

02/11/2006 Frenaron otra vez la licitación del nuevo mobiliario urbano Mobiliário Urbano Sobre a disputa pela concessão do mobiliário urbano portenho e o "embrolho jurídico" entre empresas que já atuam 
mas não tem contrato com a prefeitura versus demais empresas que pleiteam esse negócio http://old.clarin.com/diario/2006/11/03/laciudad/h-04015.htm  CLARÍN 

06/11/2006 Negocios reales en el cosmos virtual de la Web Descartada Matéria sobre o Second Life http://www.lanacion.com.ar/855569-negocios-reales-en-el-cosmos-virtual-de-la-web  LA NACION 

24/11/2006 París no huele a Mundial Descartada Crônica sobre Paris http://www.lanacion.com.ar/861612-paris-no-huele-a-mundial  LA NACION 

13/12/2006 Ahora un fallo permite que se licite el nuevo mobiliario urbano Mobiliário Urbano Decisão permite concurso para o novo mobiliário urbano. http://old.clarin.com/diario/2006/12/14/laciudad/h-04203.htm  CLARÍN 

31/12/2006 Fin de la publicidad de tabaco en la calle Descartada Sobre proibição de anúncios de tabaco   LA NACION 

01/01/2007 Ya no puede haber publicidad de cigarrillos en la vía pública Descartada Sobre a proibição de anúncios de tabaco em via pública. http://old.clarin.com/diario/2007/01/02/laciudad/h-04001.htm  CLARÍN 

02/01/2007 Ya retiran la publicidad de las calles Descartada Sobre a proibição de anúncios de tabaco em via pública. http://old.clarin.com/diario/2007/01/02/laciudad/h-04001.htm  CLARÍN 

03/01/2007 Nuevo mobiliario urbano: hubo ocho ofertas en la licitación Mobiliário Urbano Depois de mais de dois anos de atrasos, abriram-se propostas técnicas mobiliário urbano na cidade. http://old.clarin.com/diario/2007/01/04/laciudad/h-04601.htm  CLARÍN 

03/01/2007 Acatamiento a la veda de publicidad Descartada Sobre proibição de anúncios de tabaco http://www.lanacion.com.ar/872172-acatamiento-a-la-veda-de-publicidad  LA NACION 

11/02/2007 Pantallas de TV, la nueva moda de los taxis porteños Tecnologia Sobre painéis de TV nos taxis portenhos. http://old.clarin.com/diario/2007/02/12/laciudad/h-03802.htm  CLARÍN 

20/02/2007 Los cigarrillos buscan alternativas ante una eventual veda 
publicitaria Descartada Sobre a proibição de anúncios de tabaco em via pública. http://www.lanacion.com.ar/885011-los-cigarrillos-buscan-alternativas-ante-una-eventual-veda-publicitaria  LA NACION 

17/03/2007 Palermo Queens: el repunte de Villa Crespo tiene nombre propio Descartada Sobre as transformações urbanas na Vila Crespo  http://old.clarin.com/diario/2007/03/18/laciudad/h-05215.htm  CLARÍN 

18/03/2007 Se arruinan obras de arte en una iglesia céntrica Descartada Sobre Igreja de São Miguel Arcanjo e sua deterioração http://www.lanacion.com.ar/892429-se-arruinan-obras-de-arte-en-una-iglesia-centrica  LA NACION 

21/03/2007 Para que la televisión siga abierta Descartada Crônica sobre a TV aberta http://www.lanacion.com.ar/893132-para-que-la-television-siga-abierta  LA NACION 

29/04/2007 En voz baja Descartada Reestruturação do mercado publicitário a partir da entrada de uma agência brasileira em Buenos Aires.  http://old.clarin.com/diario/2007/04/30/elpais/p-01421.htm CLARÍN 

11/06/2007 Marketing electoral Números do mercado $ 3 millones alcanzan para:  1.000 segundos en el programa "Show Match". 60 meses en un cartel de la Lugones.   CLARÍN 



publicitário. 

20/06/2007 La UIA propone que los espectáculos deportivos sean de día Descartada Proposta de racionamento de energia elétrica a partir da diminuição da luminosidade de painéis. http://old.clarin.com/diario/2007/06/21/elpais/p-01103.htm  CLARÍN 

26/06/2007 Estudian reducir la iluminación de las autopistas de acceso a la 
Capital Descartada Proposta de racionamento de energia elétrica a partir da diminuição da luminosidade de painéis. http://old.clarin.com/diario/2007/06/27/elpais/p-01201.htm  CLARÍN 

26/06/2007 Manda el terror: un muerto en otra tarde de irracionalidad Descartada Guerra de torcidas rivais http://www.lanacion.com.ar/920641-manda-el-terror-un-muerto-en-otra-tarde-de-irracionalidad  LA NACION 

19/07/2007 Una fábrica pequeña con lobbistas poderosos Descartada Sobre empresa que fabrica armas e é suspeita de contrabando (EUA). http://www.lanacion.com.ar/926908-una-fabrica-pequena-con-lobbistas-poderosos  LA NACION 

25/09/2007 Buscan preservar las paredes de La Plata en la campaña electoral Campanha Política Sobre restrições para propaganda política em muros. http://edant.clarin.com/diario/2007/09/26/laciudad/h-04201.htm  CLARÍN 

29/09/2007 Las misteriosas estatuas vivientes Descartada Oitavo Concurso Nacional de "Estatuas Vivientes" http://www.lanacion.com.ar/948300-las-misteriosas-estatuas-vivientes  LA NACION 

06/10/2007 Lavagna sale en busca de un "voto racional" Descartada Sobre a candidatura de Roberto Lavagna  http://edant.clarin.com/diario/2007/10/07/elpais/p-00601.htm CLARÍN 

19/12/2007 Cristina lanzará mañana un plan de ahorro de energía eléctrica Descartada Proposta de racionamento de energia elétrica prevendo entre outras coisas a diminuição da luminosidade de painéis. http://edant.clarin.com/diario/2007/12/20/elpais/p-02203.htm  CLARÍN 

17/01/2008 Reducen la luz de los carteles publicitarios Descartada Acordo conjunto de entidades para redução em 60% da iluminação de equipamentos em via pública. http://edant.clarin.com/diario/2008/01/18/elpais/p-01203.htm  CLARÍN 

04/02/2008 Las Cañitas, inundada por enormes carteles de publicidad 
prohibidos Excesso de painéis Sobre a grande quantidade de painéis irregulares na região de Las Cañitas http://edant.clarin.com/diario/2008/02/05/laciudad/h-03301.htm  CLARÍN 

07/02/2008 Las Cañitas: empezaron a desmontar carteles publicitarios 
prohibidos Fiscalização Operação do poder público para retirada de painéis irregulares na região de Las Cañitas. http://edant.clarin.com/diario/2008/02/08/laciudad/h-04001.htm  CLARÍN 

27/03/2008 En Gualeguaychú dicen: "No echen más nafta al fuego" Descartada Sobre protesto em Gualeguaychú  http://edant.clarin.com/diario/2008/03/27/elpais/p-01101.htm  CLARÍN 

15/04/2008 Acusan al secretario de Medios por maniobras con la publicidad 
oficial Suspeita de corrupção Relações suspeitas entre funcionário público de alto escalão do governo federal e empresas de publicidade, entre elas 

empresas de mídia exterior. http://edant.clarin.com/diario/2008/04/16/elpais/p-01001.htm  CLARÍN 

19/04/2008 Quieren proteger 85 edificios emblemáticos de la avenida Callao Fiscalização Sobre medida de proteção ao patrimônio histórico expresso na Av. Callao que entre outras coisas prevê a contenção 
de cartazes e marquises que escondem a arquitetura das edificações. http://edant.clarin.com/diario/2008/04/20/laciudad/h-05615.htm  CLARÍN 

24/04/2008 Abrieron la causa contra Albistur por el manejo de publicidad 
oficial Suspeita de corrupção Investigação sobre tráfico de influência entre Secretário de Meios de Comunicação e sua família e amigos http://edant.clarin.com/diario/2008/04/25/elpais/p-01201.htm  CLARÍN 

05/05/2008 Quieren poner fuertes restricciones a la publicidad en las calles de 
la Ciudad Nova Lei Projeto do Executivo prevê fortes restrições à mídia exterior. Matéria indica que 70% da publicidade portenha está 

irregular (cerca de 30.000). http://edant.clarin.com/diario/2008/05/06/laciudad/h-01665466.htm  CLARÍN 

06/05/2008 Estiman que la campaña de afiches contra Clarín cuesta $ 200 mil 
diarios Descartada Campanha contra Jornal Clarin.  http://edant.clarin.com/diario/2008/05/07/elpais/p-01001.htm CLARÍN 

12/06/2008 A un paso de concesionar el mobiliario urbano porteño Mobiliário Urbano Sobre o andamento do projeto de concessão do mobiliário urbano em Buenos Aires. http://edant.clarin.com/diario/2008/06/13/laciudad/h-01692998.htm  CLARÍN 

14/06/2008 Traban la licitación para los carteles de publicidad callejeros Mobiliário Urbano Sobre a impugnação da licitação para mobiliário urbano. http://www.lanacion.com.ar/1021464-traban-la-licitacion-para-los-carteles-de-publicidad-callejeros  LA NACION 

18/07/2008 Suspenden los permisos para carteles callejeros 
Suspensão de 
licenciamento de mídia 
exterior 

Suspensão das permissões para instalação de painéis. http://edant.clarin.com/diario/2008/07/19/laciudad/h-01718335.htm  CLARÍN 

19/07/2008 No autorizarán nuevos carteles publicitarios 
Suspensão de 
licenciamento de mídia 
exterior 

Suspensão das permissões para instalação de painéis. http://www.lanacion.com.ar/1031593-no-autorizaran-nuevos-carteles-publicitarios  LA NACION 

01/08/2008 Negocian por los carteles en la vía pública 
Suspensão de 
licenciamento de mídia 
exterior 

Com a iminência de ser aprovada nova lei para mídia exterior, o governo suspendeu por 120 dias o processo de 
pedido de licenciamento.  http://edant.clarin.com/diario/2008/08/02/laciudad/h-01728502.htm CLARÍN 

24/08/2008 Gran operativo en pleno Centro por publicidades en infracción Fiscalização Governo tarja painéis irregulares http://edant.clarin.com/diario/2008/08/25/laciudad/h-01745452.htm  CLARÍN 

31/08/2008 Nueva ofensiva contra carteles de publicidad Fiscalização Governo tarja painéis irregulares http://edant.clarin.com/diario/2008/09/01/laciudad/h-01750536.htm  CLARÍN 

02/09/2008 Confirman el acuerdo para sacar 40 mil carteles de publicidad Fiscalização Acordo entre o governo e empresários para reabertura dos pedidos de licenciamento tendo como contrapartida a 
remoção de 40.000 painéis  http://edant.clarin.com/diario/2008/09/03/laciudad/h-01752036.htm  CLARÍN 

06/09/2008 Cuestionan el manejo de la publicidad del Estado Denúncia ONGs e legisladores de oposição falam sobre falta de transparência no gasto público com publicidade.   CLARÍN 

15/09/2008 Gente en la ciudad Fiscalização Remoção de painéis irregulares http://edant.clarin.com/diario/2008/09/16/laciudad/h-01761377.htm  CLARÍN 

16/10/2008 Puerto Madero: cada vez hay más carteles prohibidos de 
publicidad Irregularidade Irregularidade na região de Pueto Madero http://edant.clarin.com/diario/2008/10/17/laciudad/h-01782887.htm  CLARÍN 

12/11/2008 El mobiliario urbano, más cerca de la licitación Mobiliário Urbano Com a impugnação de uma das empresas o governo destrava o processo licitação do mobiliário urbano. http://edant.clarin.com/diario/2008/11/13/laciudad/h-01801655.htm  CLARÍN 

13/11/2008 Acusaciones cruzadas tras un operativo para sacar un cartel Fiscalização Impedimento a retirada de um painel. http://edant.clarin.com/diario/2008/11/14/laciudad/h-01802500.htm  CLARÍN 

28/11/2008 Establecen restricciones a los carteles publicitarios en Capital Nova Lei Aprovada nova lei para publicidade. http://edant.clarin.com/diario/2008/11/21/laciudad/h-01807121.htm  CLARÍN 

03/01/2009 En la guerra de los afiches no se salvó nadie Campanha Política Sobre a estética dos cartazes eleitorais. http://edant.clarin.com/diario/2009/01/04/elpais/p-01833193.htm  CLARÍN 

08/01/2009 Solamente colocarán publicidad oficial en las paradas de 
colectivos Mobiliário Urbano Em virtude das complicações judiciais para concessão do mobiliário urbano os anúncios vencidos não estão sendo 

repostos e no seu lugar o ministério do Espaço Público pretende instalar campanhas de utilidade pública. http://edant.clarin.com/diario/2009/01/09/laciudad/h-01836193.htm  CLARÍN 

11/01/2009 Desde hoy les secuestrarán las motos a los que no tengan casco Descartada Sobre medida que prevê a apreensão de motos cujo motociclista não esteja usando capacete http://edant.clarin.com/diario/2009/01/12/laciudad/h-01837953.htm  CLARÍN 

13/01/2009 Secuestran motos por no tener casco Descartada Sobre medida que prevê a apreensão de motos cujo motociclista não esteja usando capacete http://www.lanacion.com.ar/1089281-secuestran-motos-por-no-tener-casco  LA NACION 

03/02/2009 Toda la vida para ser una vedettísima Descartada Entrevista com Carmen Barbieri http://www.lanacion.com.ar/1095864-toda-la-vida-para-ser-una-vedettisima  LA NACION 

09/02/2009 Pese a que son peligrosos, siguen los carteles en la avenida 
Lugones Excesso de painéis Sobre a grande quantidade de painéis na Av. Lugones. http://edant.clarin.com/diario/2009/02/10/laciudad/h-01855955.htm  CLARÍN 

19/02/2009 Agobiante ola de calor en la ciudad de Buenos Aires Descartada Sobre a sufocante onda de calor na cidade de Buenos Aires http://www.lanacion.com.ar/1101261-agobiante-ola-de-calor-en-la-ciudad-de-buenos-aires  LA NACION 

28/02/2009 Asambleas multisectoriales, la nueva forma de protesta rural Descartada Sobre assembléias multisetoriais. http://edant.clarin.com/diario/2009/03/01/elpais/p-01868064.htm  CLARÍN 

15/03/2009 La carrera en sillas de ruedas en la que todos perdieron Acessibilidade "Rally" de cadeirantes demonstra a ausência de acessibilidade. Mobiliário urbano atrapalha pessoas com 
necessidades especiais em Puerto Madero. http://edant.clarin.com/diario/2009/03/16/laciudad/h-01877986.htm  CLARÍN 

04/04/2009 Esta campaña cuesta mucha, pero mucha plata, y es toda, pero 
toda mía Campanha Política Sobre cifras da campanha de Francisco de Narvae http://edant.clarin.com/diario/2009/04/05/elpais/p-01891519.htm  CLARÍN 

15/04/2009 Macri insiste con una ley para sacar marquesinas de las calles Excesso de painéis Sobre a discussão para retirada de fachadas publicitárias encampada por Maurício Macri. http://edant.clarin.com/diario/2009/04/16/laciudad/h-01899070.htm  CLARÍN 



23/04/2009 Pese a la prohibición, la Ciudad ya arrancó tapada por carteles Excesso de painéis Apesar da proibição, a Cidade e coberto por cartazes rasgados em época de eleição. http://edant.clarin.com/diario/2009/04/24/elpais/p-01904393.htm  CLARÍN 

25/04/2009 Vamo que ganamo Descartada Humor político http://edant.clarin.com/diario/2009/04/26/elpais/p-01905894.htm  CLARÍN 

26/04/2009 Un nuevo fallo complica una licitación en la ciudad Mobiliário Urbano Empresa ganhadora de concessão apresentou documento falso e é processada. http://www.lanacion.com.ar/1122146-un-nuevo-fallo-complica-una-licitacion-en-la-ciudad  LA NACION 

04/05/2009 De Narváez, el candidato de la campaña millonaria Campanha Política Sobre Campanha Política de Francisco de Narváez http://www.lanacion.com.ar/1124348-de-narvaez-el-candidato-de-la-campana-millonaria  LA NACION 

09/05/2009 Disponen que se suspenda una licitación en la Capital Mobiliário Urbano Empresa ganhadora de concessão apresentou documento falso e é processada. http://www.lanacion.com.ar/1126012-disponen-que-se-suspenda-una-licitacion-en-la-capital  LA NACION 

11/05/2009 Buscan evitar que se caiga el nuevo mobiliario urbano Mobiliário Urbano Juiz penal pede suspensão de contrato com empresa ganhadora da concessão do Mobiliário Urbano (Sarmiento). http://edant.clarin.com/diario/2009/05/12/laciudad/h-01916375.htm  CLARÍN 

23/05/2009 Radiodifusión: ya gastaron más de 15 millones en propaganda Suspeita de corrupção. Sobre gastos da máquina oficial em propaganda. http://edant.clarin.com/diario/2009/05/24/elpais/p-01925257.htm  CLARÍN 

25/05/2009 El primer aviso K para TV es mudo, sin Kirchner y sin Scioli Descartada Sobre estética da campanha do partido Kircherista http://edant.clarin.com/diario/2009/05/26/elpais/p-01926276.htm  CLARÍN 

02/06/2009 Para eludir controles, ponen carteles en zonas ferroviarias Excesso de painéis Sobre a malícia de empresas que ao instalar painéis em terrenos federais impossibilitam a remoção por parte do 
poder público da cidade de Buenos Aires. http://edant.clarin.com/diario/2009/06/03/laciudad/h-01931704.htm  CLARÍN 

02/06/2009 Puerto Madero: intimaron a una empresa por los anuncios Irregularidade Irregularidade na região de Pueto Madero http://edant.clarin.com/diario/2009/06/03/laciudad/h-01931707.htm  CLARÍN 

15/06/2009 Dos semanas para atraer a los indecisos Campanha Política Sobre Campanha Política http://www.lanacion.com.ar/1139461-dos-semanas-para-atraer-a-los-indecisos  LA NACION 

24/06/2009 Ataque anónimo contra Clarín al cierre de campaña Descartada Campanha contra Jornal Clarin. http://edant.clarin.com/diario/2009/06/25/elpais/p-01945928.htm  CLARÍN 

26/06/2009 Cruciani lidera el ranking de pegatinas ilegales en la Ciudad Campanha Política Sobre anúncios ilegais em Campanha Política http://edant.clarin.com/diario/2009/06/27/elpais/p-01947233.htm  CLARÍN 

11/07/2009 Por la calle Irregularidade Sobre painéis irregulares em Las Cañitas http://www.lanacion.com.ar/1149394-por-la-calle  LA NACION 

22/07/2009 Admiten una "crisis" del espacio público y refuerzan los controles Fiscalização Ministério do Espaço Público reforçará controle do espaço público através de nova estrutura com 300 inspetores.  http://edant.clarin.com/diario/2009/07/23/laciudad/h-01963658.htm CLARÍN 

12/08/2009 Indagan por corrupción al secretario de Medios Suspeita de corrupção 
O secretário de Meios de Comunicação do Governo, Enrique Albistur foi chamado a dar explicações sobre a 
suspeita de ter cometido o delito de outorgar contratos para colocar painíes no espaço público com empresas 
supostamente ligadas a sua família. 

http://www.lanacion.com.ar/1161404-indagan-por-corrupcion-al-secretario-de-medios  LA NACION 

15/08/2009 Problemas y confusiones por la pobre señalización de calles Excesso de painéis Problemas de sinalização Urbana. http://edant.clarin.com/diario/2009/08/16/laciudad/h-01979422.htm  CLARÍN 

17/08/2009 Batalla judicial por la licitación del mobiliario urbano Mobiliário Urbano Batalha judicial para concessão do mobiliário urbano para a empresa Publicidad Sarmiento. http://edant.clarin.com/diario/2009/08/18/laciudad/h-01980408.htm  CLARÍN 

06/09/2009 Sigue la batalla legal por una licitación clave Mobiliário Urbano Empresa Publicidad Sarmiento pede impeachment de juiz. Empresas concorrentes indicam apresentação de 
documentação falsa na licitação do mobiliário urbano. http://edant.clarin.com/diario/2009/09/07/laciudad/h-01993709.htm CLARÍN 

15/09/2009 Una multitud, fascinada con el show de aviones franceses Descartada Show de acrobacias aéreas da Patrouille Acrobatique de France http://edant.clarin.com/diario/2009/09/16/laciudad/h-01999641.htm  CLARÍN 

14/10/2009 Diagonal Norte, la primera avenida sin marquesinas Fiscalização Começa a remoção de fachadas. Diagonal Norte é a primeira via. http://edant.clarin.com/diario/2009/10/15/laciudad/h-02018965.htm  CLARÍN 

24/10/2009 Tras el intenso calor, un temporal de lluvia y viento afectó a la 
Capital Descartada Sobre questões climáticas http://www.lanacion.com.ar/1189988-tras-el-intenso-calor-un-temporal-de-lluvia-y-viento-afecto-a-la-capital  LA NACION 

07/12/2009 Alumnos y docentes rescataron las virtudes del Martín Fierro Descartada Jornada estudantil http://www.lanacion.com.ar/1208607-alumnos-y-docentes-rescataron-las-virtudes-del-martin-fierro  LA NACION 

08/12/2009 Limitan por ley los carteles de publicidad en zonas de Palermo Fiscalização Limitação da publicidade no bairro de Palermo. http://edant.clarin.com/diario/2009/12/09/laciudad/h-02057928.htm  CLARÍN 

04/01/2010 A la caza de curiosidades porteñas Descartada Cronica http://www.lanacion.com.ar/1208607-alumnos-y-docentes-rescataron-las-virtudes-del-martin-fierro  LA NACION 

18/01/2010 Duplican los refugios en las paradas de colectivos Mobiliário Urbano Atraso na implantação do novo modelo de mobiliário urbano. http://edant.clarin.com/diario/2010/01/19/laciudad/h-02122820.htm  CLARÍN 

18/01/2010 La larga pelea por un negocio millonario Mobiliário Urbano Histórico do processo de licitação http://edant.clarin.com/diario/2010/01/19/laciudad/h-02122835.htm  CLARÍN 

31/01/2010 Sacan la marquesina y arreglan el frente del Edificio del Plata Fiscalização Sobre a remoção da fachada em importante edifício http://edant.clarin.com/diario/2010/02/01/laciudad/h-02130997.htm  CLARÍN 

13/04/2010 Qué pasa Tecnologia Sobre empresa especializada em painéis eletrônicos http://www.lanacion.com.ar/1253618-que-pasa  LA NACION 

26/04/2010 Un chalecito que casi toca el cielo Descartada Crônica http://www.lanacion.com.ar/1258392-un-chalecito-que-casi-toca-el-cielo  LA NACION 

28/05/2010 Otro revés judicial para Macri: revocaron su sobreseimiento por el 
mobiliario urbano Mobiliário Urbano Justiça pede explicações ao chefe de governo Macri sobre escolha de empresa para concessão do mobiliário urbano. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Mauricio_Macri-mobiliario_urbano-Justicia_0_269973234.html  CLARÍN 

29/05/2010 Macri tendrá que explicar a la Justicia una concesión Mobiliário Urbano Justiça pede explicações ao chefe de governo Macri sobre escolha de empresa para concessão do mobiliário urbano. http://www.clarin.com/politica/Macri-explicar-Justicia-concesion_0_270572974.html  CLARÍN 

31/05/2010 Luces y colores le cambian la cara al entorno del Obelisco Painéis eletrônicos Painéis eletrônicos na região do Obelisco http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Luces-colores-cambian-entorno-Obelisco_0_271772976.html  CLARÍN 

09/06/2010 Venden entradas más baratas para teatros Descartada Inaugurado posto de venda de ingressos para teatro com desconto. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Venden-entradas-baratas-teatros_0_277172369.html  CLARÍN 

18/06/2010 Responsabilizan a la Ciudad por la instalación del cartel de leds Painéis eletrônicos Decisão judicial pede desligamento de painel da Coca-Cola e Ministério de Ambiente e Espaço público responde 
com apelação. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Responsabilizan-Ciudad-instalacion-cartel-leds_0_282571818.html  CLARÍN 

28/06/2010 El deterioro, tras años de demoras Mobiliário Urbano Sobre a deterioração do mobiliário urbano em Buenos Aires. http://www.clarin.com/ciudades/deterioro-anos-demoras_0_288571208.html  CLARÍN 

28/06/2010 Una batalla judicial frena los nuevos refugios de colectivos Mobiliário Urbano Constestação judicial das empresas que ganharam licitação para mobiliário urbano http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/batalla-judicial-nuevos-refugios-colectivos_0_288571209.html  CLARÍN 

01/07/2010 Por falta de tiempo, no transmitirán a la Selección en la pantalla 
de la 9 de julio Painéis eletrônicos Painel eletrônico da Coca-Cola continua desligado e frustra expectativa municipal de transmitir partida da Copa do 

Mundo (Argentina x Alemanha - Quartas de Final). Obs: Argentina perdeu esse jogo por 4 x 0. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Gallardo-transmision-Seleccion-pantalla-Julio_0_290371180.html  CLARÍN 

05/07/2010 Usan terrenos del tren para burlar la ley de publicidad Excesso de painéis Utilização dos terrenos de trem que são federais para burlar a legislação. http://www.clarin.com/ciudades/Usan-terrenos-tren-burlar-publicidad_0_292770788.html  CLARÍN 

05/07/2010 Carteles callejeros: la pelea por un negocio millonario Excesso de painéis Apresenta a questão da mídia exterior e a mudança da lei em Buenos Aires. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Carteles-callejeros-pelea-negocio-millonario_0_292770791.html  CLARÍN 

05/07/2010 Antecedentes Excesso de painéis Utilização dos terrenos de trem que são federais para burlar a legislação. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Antecedentes_0_292770789.html  CLARÍN 

06/07/2010 El espacio público, fuente inspiradora para Blaszko Descartada Matéria sobre o escultor Martín Blaszko http://www.lanacion.com.ar/1281964-el-espacio-publico-fuente-inspiradora-para-blaszko  LA NACION 

02/08/2010 Sacaron 415 marquesinas y carteles ilegales en dos meses Fiscalização Dados sobre a quantidade de fachadas e marquises  retiradas em 2 meses. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Sacaron-marquesinas-carteles-ilegales-meses_0_309569108.html  CLARÍN 

03/08/2010 Aclaración por una foto Errata Errata  http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Aclaracion-foto_0_310169084.html CLARÍN 

25/09/2010 Piden que no amplíen la ley antitabaco Descartada Sobre a proibição de anúncios de tabaco em via pública. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Piden-amplien-ley-antitabaco_0_341966010.html  CLARÍN 

06/10/2010 Ordenan sacar carteles en Lugones Excesso de painéis Justiça Argentina ordena retirada de painéis em terreno ferroviário na Av. Lugones. Ordenan sacar carteles en Lugones CLARÍN 

24/10/2010 Reciclar, también en el diseño Descartada Sobre reciclagem, em especial de material publicitário sem uso. http://www.lanacion.com.ar/1317916-reciclar-tambien-en-el-diseno  LA NACION 



19/11/2010 Escenas de la vida polaca Descartada Entrevista com Krzysztof Krauze http://www.lanacion.com.ar/1326108-escenas-de-la-vida-polaca  LA NACION 

23/11/2010 La inversión publicitaria en 2010 superará los $ 12.000 millones Números do mercado 
publicitário. Números do mercado publicitário em 2010 http://www.clarin.com/politica/inversion-publicitaria-superara-millones_0_377362312.html  CLARÍN 

10/01/2011 Los candidatos adelantaron la campaña y violan la ley electoral Campanha Política Sobre antecipação de campanhas eleitorais http://www.lanacion.com.ar/1340173-los-candidatos-adelantaron-la-campana-y-violan-la-ley-electoral  LA NACION 

19/01/2011 La “Times Square” de Buenos Aires Painéis eletrônicos Prefeitura tenta transformar importante região turística em oásis de painéis eletrônicos assemelhando-se a espaços 
como: Times Square e Picadilly Circus. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Times-Square-Buenos-Aires_0_411558936.html CLARÍN 

21/01/2011 Buscan prohibir los carteles publicitarios en todas las autopistas 
porteñas Excesso de painéis Apresentado projeto para proibir anúncios publicitários em autopistas.  http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Buscan-prohibir-carteles-publicitarios-autopistas_0_412758923.html  CLARÍN 

12/03/2011 Concursos y quiebras Descartada Declaração de concordata de empresa de mídia exterior. http://www.lanacion.com.ar/1356670-concursos-y-quiebras  LA NACION 

27/04/2011 Los libros políticos y sus autores, estrellas en la gran fiesta 
editorial Descartada Sobre lançamento de livro. http://www.lanacion.com.ar/1368616-los-libros-politicos-y-sus-autores-estrellas-en-la-gran-fiesta-editorial  LA NACION 

21/05/2011 Concursos y quiebras Descartada Declaração de concordata de empresa de mídia exterior. http://www.lanacion.com.ar/1374986-concursos-y-quiebras  LA NACION 

02/06/2011 Reciclados Descartada Sobre reciclagem, em especial de material publicitário sem uso. http://buscar.lanacion.com.ar/carteles%20publicitarios?sort=modified&Filter=modified:[2006-01-01T00:00:00Z;2011-
12-31T23:59:00Z]_locations:'Buenos%20Aires'_sitioid:1&offSet=40  LA NACION 

06/06/2011 Estrellas amarillas en la ciudad Campanha diferenciada Campanha Nacional da rede nacional de familiares de vítimas de acidentes de trânsito http://www.lanacion.com.ar/1379288-estrellas-amarillas-en-la-ciudad  LA NACION 

09/06/2011 Denuncia por el “Nunca Menos” Descartada Disputa eleitoral http://www.clarin.com/politica/Denuncia_0_496150439.html  CLARÍN 

11/06/2011 La hermana Descartada Conto http://www.clarin.com/ciudades/titulo_0_497350461.html  CLARÍN 

21/06/2011 Para su fórmula, De Narváez tantea intendentes radicales Descartada Sobre Campanha Política de Francisco de Narváez http://www.clarin.com/politica/formula-Narvaez-tantea-intendentes-radicales_0_503349713.html  CLARÍN 

23/06/2011 Vía libre para empezar a instalar los nuevos refugios de colectivos Mobiliário Urbano Justiça julga improcedente causa que investiga manipulação da licitação do mobiliário urbano para favorecimento de 
uma empresa. http://www.clarin.com/ciudades/Via-empezar-instalar-refugios-colectivos_0_504549664.html  CLARÍN 

26/07/2011 Un muerto y 15 heridos por la tormenta y el fuerte viento Descartada Queda de painel e outros eventos em temporal. http://www.clarin.com/ciudades/muerto-heridos-tormenta-fuerte-viento_0_524347669.html  CLARÍN 

26/07/2011 Dejó un muerto el fuerte temporal Descartada Temporal causa danos, entre eles queda de painel publicitário. http://buscar.lanacion.com.ar/carteles%20publicitarios?sort=modified&Filter=modified:[2006-01-01T00:00:00Z;2011-
12-31T23:59:00Z]_locations:'Buenos%20Aires'_sitioid:1&offSet=40  LA NACION 

26/07/2011 Ascienden a dos los muertos por el intenso temporal en ciudad y 
provincia Descartada Temporal causa danos, entre eles queda de painel publicitário. http://www.lanacion.com.ar/1392504-ascienden-a-dos-los-muertos-por-el-intenso-temporal-en-ciudad-y-provincia LA NACION 

27/07/2011 Volvió antes para salvar el taxi y terminó perdiendo su vivienda Descartada Queda de painel destrói casa em temporal. http://www.clarin.com/ciudades/Volvio-salvar-termino-perdiendo-vivienda_0_524947608.html  CLARÍN 

27/07/2011 El temporal dejó dos muertos, graves daños y complicaciones Descartada Temporal causa danos, entre eles queda de painel publicitário. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/temporal-muertos-graves-danos-complicaciones_0_524947668.html CLARÍN 

28/08/2011 La 9 de Julio crece y se consolida como la avenida de los hoteles Descartada Trata do aumento dos hotéis na Avenida 9 de julio. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Julio-crece-consolida-avenida-hoteles_0_544145697.html  CLARÍN 

06/09/2011 Alfonsín aceptó el corte de boleta Campanha Política Sobre campanha de Ricardo Alfosín http://www.lanacion.com.ar/1403722-alfonsin-acepto-el-corte-de-boleta  LA NACION 

16/09/2011 Qué pasa Tecnologia Gôndolas virtuais a partir de tecnologia de codificaçõa para smartphones em cartazes publicitáriso. http://www.lanacion.com.ar/1406626-que-pasa  LA NACION 

19/09/2011 Somos analfabetos viales Irregularidade Cronica e verificação de erros de ortografia em anúncios portenhos. http://www.lanacion.com.ar/1407339-somos-analfabetos-viales  LA NACION 

25/09/2011 La inflación, la libertad de prensa y Napoléon Descartada Questões internas sonbre liberdade de imprensa http://www.clarin.com/politica/inflacion-libertad-prensa-Napoleon_0_560943926.html  CLARÍN 

07/10/2011 Dan mayor protección patrimonial y amplían el área del Casco 
Histórico Fiscalização Sobre a ampliação da região de patrimônio histórico. Medida de proteção prevê a contenção de cartazes e marquises 

que escondem a arquitetura das edificações. http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Dan-proteccion-patrimonial-Casco-Historico_0_568143298.html  CLARÍN 

09/10/2011 No tenían permiso de vuelo los aviones con carteles contra Clarín Descartada Campanha denegrindo Jornal Clarin http://www.clarin.com/politica/permiso-vuelo-aviones-carteles-Clarin_0_569343138.html  CLARÍN 

23/11/2011 Los códigos QR invadieron el paisaje urbano Tecnologia Sobre a chegada dos QR Codes http://www.lanacion.com.ar/1425668-los-codigos-qr-invadieron-el-paisaje-urbano  LA NACION 

23/11/2011 Los códigos QR invadieron el paisaje urbano Tecnologia Sobre a chegada dos QR Codes   LA NACION 

16/12/2011 Polémica por la ubicación de los carteles publicitarios Excesso de painéis Utilização dos terrenos de trem que são federais para burlar a legislação. http://www.clarin.com/ciudades/Polemica-ubicacion-carteles-publicitarios_0_610139091.html CLARÍN 
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ANEXO 8 – Entrevistas com empresários argentinos 

Entrevista com Carlos Guzmán Heredia 
Sérgio Rizo. Me gustaría que tú te presentes. 

Carlos Guzmán Heredia – Mi nombre completo es Carlos Guzmán Heredia, nascí hace mucho tiempo, en 1950 en una pequeña 
ciudad que se llama Altagracia, que se queda en la Provincia de Córdoba, en el centro del país, creo que después que yo nascí la 
ciudad se quedo sin vagos y luego de haber tenido quince mil habitantes cuando nascí yo. No muchos años después tuvo un 
desarrollo increíble y llegó hasta los casi 80 mil habitantes. Por lo cual tuvo mucho que ver la instalación de industria KAISER 
argentina LATINCA, que posteriormente fue la Renault, Verónica-Renault, y después Renault Argentina y eso ayudó mucho el 
desarrollo del pueblo. Viví ahí hasta los 7 anos, después me llevaron mis padres a vivir a la ciudad de Córdoba, fui a parar atrás de 
la cancha del Instituto, este póster que ves ahí es del Instituto, ese es mi club, el local. Quienes vivimos o nascimos en las provincias 
del interior de Argentina, somos torcedores de un equipo local y de un equipo de Buenos Aires, eso es clásico.  

Sérgio Rizo. ¿Y tienes en Brasil también? 

Carlos Guzmán Heredia – En el caso mío, de Brasil también. Lo ve publicado Jorge, se me pudre todo, porque me hice primero 
hincha de Santos, después de Corinthians y ahora me volví a ser hincha de Santos de nuevo hasta que se entere, esas grabaciones me 
tienen podrido porque no tienen nada. Bueno, trabaje en la publicidad y en el periodismo desde hace 42 años, en la publicidad fui 
redactor, hice algo de armar y de diseño y terminé siendo director creativo en un par de agencias hasta que finalmente me puse mi 
boutique creativa como se llamaba  en aquellos tiempos, en los cuales hacíamos esa creatividad a las agencias, que a veces no tenían 
capacidad para poder atender a los muchos clientes.  

En el año 82 me fui a vivir a Chile, a Santiago de Chile, estuve una semana y me echaron. En aquello tiempos había allá una 
institución de servicios de investigación a los cuales no les caí en simpatía, porque iba con un equipo de fotógrafos,  y tuve que salir 
del país porque si no me mataban. Volví a Córdoba y a los pocos días me fui a Buenos Aires. Empecé a trabajar justamente en un 
medio de comunicación especializado en publicidad, se llamaba Comunicación del área latinoamericana y después de ahí, empecé a 
trabajar más en radios, pasé por varias radios de Buenos Aires. Estuve en radio El Mundo, en radio  Argentina, en radio Splendid, en 
Horizonte fui co-responsable en Buenos Aires y en radios del interior. Tuve una productora de programas de radio, hacia humor 
político, tenia programas de música, bueno tenía una productora que hacia de todo.  

Y hace 25 años puse en funcionamiento una consultora especializada en marketing político, mercadotecnia política. Luego le abrí un 
departamento de investigación de mercado, pesquisa pública y, al margen, o además de atender a los políticos, a los gobiernos, a los 
candidatos en procesos electorales, también atendía el marketing, la comunicación de algunas empresas privadas.  

Eso nos lleva a que uno de los clientes VIACART, encargue el armado de comunicación, y la puesta en marcha de un medio de 
comunicación especializado y nada más que en publicidad exterior. Así fue como hace 15 años empezamos a trabajar en Circuito 
Uno, en el cual yo tengo la dirección periodística y durante 15 años vengo haciendo todos los procesos de publicidad exterior. Por 
suerte no solamente de Buenos Aires sino también del resto del mundo. Bueno, el portal tiene novedades, casi de último momento, 
sobre los afiches, sobre los gigantos.  

Hemos conseguido piezas de Sudáfrica, de Lituania, de Israel, de Vietnam, cosas que son maravillosas poder encontrarlas. En eso 
nos ayuda muchísimo el tema de la comunicación digital, la web, el desarrollo de habilidades para poder encontrar la información 
donde está, y hallarlas lo más completas posibles. El lector nuestro tenga un caudal de data que sea realmente importante y que vean 
lo que está pasando en las otras partes del mundo. En estas geografías, hablo de Latino- américa, dejo a México a parte, México 
tiene muy buena publicidad exterior, muy creativa. El resto estamos ante un pequeño problema: que los creativos de las agencias de 
publicidad están más preocupados con la televisión y el premio internacional que por la administración o el conocimiento de los 
lenguajes tan puntuales, tan específicos. Los códigos que tiene el afiche, el contacto visual entre un peatón y una pieza de publicidad 
exterior desde 1,8 segundos. Sin embargo, hay afiches que tienen cinco líneas de texto y un muestrario casi completo de tipografía 
arial, verdana, times, gordo Ronaldo y flaco Ronaldinho, son todas las tipografías. Es imposible que haya una decodificación 
porque si hay algo que caracteriza la publicidad exterior es la fugacidad de contacto, contacto fugaz. Ya está, lo negativo. 

Lo positivo es que la publicidad exterior no tiene zapping, no puedes cambiarla, vas por la calle y el cartel está enfrente tuyo, o lo 
esquivas, o lo chocas. Los creativos en algunos casos -tenemos muy buenos creativos- he visto muy buenos materiales de las 
agencias de publicidad de Brasil, yo he visto muy buen material de algunas agencias de publicidad de Brasil, de Santiago de Chile, 
de Montevideo, de Buenos Aires, pero son las excepciones que confirman la regla. La regla dice “no es buena la creatividad en la 
publicidad exterior” Se habla mucho, se dice poco.  

Un amigo brasileño rescataba los valores de unas personas y me decía “saben hablar, saben escuchar” y acá saben hablar más o 
menos, no saben escuchar nada, la redacción y el uso del vocabulario, el uso del idioma español, de la lengua española es cada día 
mas pobre. Yo comprendo que empezar a trabajar con estas herramientas tecnológicas que son todas llenas de símbolos de 
evolución nos ha implicado todo un sistema de involución. Hasta en el manejo de los textos, porque a tu mujer no le pones “Te 
quiero” en el sms, le pones “Tq”, tqm es porque “Te Quiero Mucho”. Está bien, forma parte de este código, hay que aprenderlo, 
pero este código es para esto, tu clave personal para abrir ese teléfono, es para abrir ese teléfono, no es para encender menús. No 
puedes aplicar el mismo código en todo, y acá hay tendencia total a la masificación, tendencia total a la emocionalización, como 
contexto opuesto a la racionalización.  

Terminamos transformándonos en un montón de ovejas, ovejas y brutos, torpes, ignorantes y así nos va. Aquí en Buenos Aires, las 
agencias de publicidad con las que uno habla, remarcan un cierto grado de felicidad y arrogancia de que Argentina está entre los tres 
países más creativos del mundo. Supongo que en Brasil dirán que están entre los dos países más creativos del mundo, porque hay 
una cierta rivalidad que la hemos sabido trasladar de lo simpático que puede ser pelearse por un partido de fútbol, la hemos llevado a 
otros ámbitos donde mostramos nuestra ignorancia, nuestra mundialidad o mediocridad. Pero viendo todos los días, viendo, 
publicando todas las semanas elementos de publicidad exterior de distintas partes del mundo, confirmo plenamente que la 
creatividad latino-americana de la publicidad exterior está más o menos como de aquí a la luna. Ella está lejos, “A Lua é longe” esa 
es la distancia que hay entre nuestra creatividad. Hay excepciones, hay piezas maravillosas argentinas, hay piezas maravillosas 
uruguayas, piezas maravillosas chilenas, piezas maravillosas brasileñas y he visto piezas muy buenas de Perú. ¡Excepción! 
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Sérgio Rizo. Si me permites, ¿excepciones creadas para Cannes? 

Carlos Guzmán Heredia – No necesariamente, no tiene que ser porque Cannes siempre, tiene tanto glamour Cannes, queda tan bien 
estar posteado de casaca blanca en Cannes tomando algo, quedas tan bien en las fotos. 

Sérgio Rizo. Yo tengo experiencias no muy buenas con respecto a agencias que han hecho campañas exclusivamente para 
Cannes, con fundaciones, actores famosos, hacen un afiche chiquito, ni la divulgan, exclusivamente para concurrir a Cannes. 

Carlos Guzmán Heredia – Digo si fuera, si eso hiciera bien al crecimiento de la profesión, bienvenido sea, pero yo no veo que le 
haga bien a la profesión. Entonces digo, “estás haciendo trampa”, no es real. De todos modos y otro tema que recién en el otro 
reportaje que me hacían para una revista de aquí de Buenos Aires, me preguntaban por los cambios tecnológicos. Yo les digo, fíjate 
que el lunes pasado en Circuito 1 mostramos 13 refugios, “ponto de ônibus”. Había dos con calefacción, calefactores en lugares 
fríos, uno era la publicidad de Embratur, en Italia, o sea, afiches de playa, sol, y en el sol estaba caliente, podrías poner las manos, la 
playa, y el otro Milan en Italia, un frio de cagarse, terrible, una idea brillante. Alguien rompió el vidrio. Alguien hizo el vandalismo, 
eso pasa acá en Buenos Aires.  

Otro refugio: butacas como de cine, mismo formato, recostado al refugio plasma, LCD, atrás el lateral cortinado como un cine, tú 
viendo el plasma, avance del festival de cine del lugar, muy bueno. No lo alcanzan a colocar al plasma, cuando se detiene la 
camioneta, la pickup, ahí se lo robaron y escaparon.  

Entonces en un país donde el vandalismo se genera desde arriba hacia abajo, ¿qué podes pedirle a los demás? Nada, entonces vamos 
a aceptar que aquí estamos viviendo un estado de anomia. No es anomalía. Anomia es cuando las sociedades pierden de vista los 
marcos, los limites en los cuales pueden actuar. Tu estás cómodo, tranquilo en esa silla, no puedes tirarte, te digo: “baja la pata”. 
Cuando hay anomia, Sérgio pone las dos patas acá, se quita el calzado y sigue, entonces Carlos lo deja a Sérgio con las patas arriba 
del escritorio, toma su auto y pasa todos los semáforos en rojo. El policía de la esquina toma su cerveza. Bueno, todo ese caos, la 
falta de limites, pié abajo, semáforo rojo: STOP, policía controlado, no consume alcohol, toda la lógica esa se rompe. Es un país 
donde hay anomia, aquí no lo quieren reconocer pero la hay. Hay que hablar con un par de sociólogos, de antropólogos, que 
entienden de esto mucho más que yo, no podes pensar en la instalación de elementos de alta tecnología con los costos que tienen, 
porque implican previamente una inversión muy importante para las empresas. Carlos le dijo a Sérgio cuando vino: “cuidado, tené 
mucho cuidado con la Nikon”. Carlos es fotógrafo, sabe de los peligros y tendríamos que estar Sérgio, Carlos, cualquiera con su 
cámara sacando fotos tranquilamente, pero no, andar con una cámara en Buenos Aires es como andar con una cámara en la favela. 

Sérgio Rizo. Yo vi situaciones en que niños pasaban corriendo después de haber robado cosas, acá en Buenos Aires, a mi solo 
un borracho me abrazó, pero me fui en un taxi, muy parecido a São Paulo. 

Carlos Guzmán Heredia – En São Paulo hay crack, en Buenos Aires el paco, como crack pero con menor calidad. Estuve en 
Salvador, hablé con el policía, venimos de Buenos Ares, somos fotógrafos, ¿se puede hacer fotos? Solo arriba. Para la, 1,2,3, no 4, 
1,2,3, fuera de acá no hay policía. Gracias, “muito obrigado” Muito cagado, un susto, entonces ¿qué hice? Esa parte así, con cejas de 
macaco rabioso, andaba y lo miraba así. 

Sérgio Rizo. Uno se queda tenso… 

Carlos Guzmán Heredia – ¿Qué pasó? Acá es crack, un niño, 12, 14 con una piedra, en la policía, gritaba, estaba mal, crack, hay un tipo que 
pasa y dice “No sé de que hablas” y le pido que hable más despacio, y viene otro y dice, “ellos te piden dinero para crack”.  

No había taxi. Brasil es más gordo, Sao Paulo es más gordo que Buenos Aires, tiene más drogados, más gordos, todo proporcional. 
Mi hermana vive en Córdoba, reclama del tránsito, de los crímenes, más chico que Buenos Aires, pero Buenos Aires es Buenos 
Aires. En Buenos Aires viven diez veces más que en Córdoba, entonces hay diez veces más malucos, diez veces más bandidos, 
proporcional. Córdoba a Buenos Aires, Buenos Aires a São Paulo, São Paulo a Salvador, São Paulo a Belo Horizonte, São Paulo a 
cualquiera, es la proporción. ¿Hay lugares más peligrosos? Sí, México es peor, en México te cortan. 

Sérgio Rizo. El norte de México es… no hay autoridades municipales… 

Carlos Guzmán Heredia – ¡Dios te ayude! Se llama así la provincia: “Estado de Deus te ayude”. No sé si fui claro, o más o menos, 
me quedé con la idea muy cortada…  

Sérgio Rizo. Si, ahora, tengo una idea que me va facilitar a hablar con otras personas, aunque seas del medio, tienes una 
visión de periodista, más eclética, que puede hablar más de la identidad de la ciudad, de la identidad de las personas de la 
ciudad. Me has dado un guión sobre la creatividad, sobre la población, eso para mí es muy importante. Entonces, para que 
sigamos, me gustaría tocar una parte menos agradable, con relación a la publicidad exterior ¿Cuál es la proporción de las 
inversiones entre la capital en relación al restante del país? ¿Cuál es el perfil de los anunciantes que anuncian en Argentina, 
y en especial los anunciantes de la capital federal? 

Carlos Guzmán Heredia – La proporción es  indecente, “Dios está en todos los lados, pero atiende en Buenos Aires”. Ese dicho es muy viejo, 
mucho más viejo, que yo, pero es absolutamente cierto. Dios está en todos los lados, pero su escritorio es en Buenos Aires. Es horrible, feo, 
pero es así. Entonces hay una gran concentración demográfica que no es la capital federal, donde viven 3 millones de personas y por día, de 
lunes a viernes, ingresan, 4 millones, sino el gran Buenos Aires, que es todo el cordón que está alrededor de la capital que tiene 19, 21 
partidos, departamentos, no son la capital federal, sino que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. 

Los medios de comunicación nacionales tienen base en Buenos Aires. Hay una radio, que tiene base en Córdoba, es la excepción 
que confirma la regla. Entonces, estos medios, televisión, de una inserción social contundente. En nuestras mediciones entre 98% y 
99% ve televisión, 40% a 50% ve 4 horas por día, está perdido. La información es: choque de dos autos aquí, buraco en la avenida 9 
de julio, asalto, todo lo que pasa aquí. El resto del país asiste los mismos medios pero no existe información local. Tienen 
información de los problemas de los barrios de Buenos Aires. Hacemos televisión pensando en Buenos Aires. Hacemos publicidad 
pensando en Buenos Aires.  

Hace muchos años leí un reportaje que le hicieron a un cura, a un sacerdote de un pequeño pueblo de la provincia de Catamarca o de La Rioja, 
muy pobre, noroeste del país, muy pobre, muy abandonado. Él decía: “a los del interior nos criaron, nos dibujaron, mirando Buenos Aires, y a los 
de Buenos Aires los criaron, los educaron mirando Europa”. Nunca supimos mirarnos porque estábamos mirando para otro lado. 

Hoy, los del interior mirando Buenos Aires, los de Buenos Aires de espaldas al interior, mirando Europa, o mirando EEUU. Aquí se 
festeja San Patricio, ideal para tomar cerveza descontroladamente. ¿Qué es eso? No es nuestro, no es argentino. No se, festejemos el 
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carnaval de Rio, acá tenemos carnaval en Corrientes, en Entre Ríos, pero el carnaval de Rio es el carnaval de Rio, ni siquiera al 
carnaval de Salvador es parecido al carnaval de Rio. El carnaval de Rio tiene su propia personalidad, identidad, identidad local. 
Nosotros tenemos una tendencia a perder nuestra identidad nacional en búsqueda del sentido de pertenencia al mundo, creemos que 
es más importante hablar en inglés, que saber cuándo es el día de la tradición argentina.  

¿Allá se dice boludo, pelotudo? Es un insulto, tiene que ver con las bolas, pesadas, es muy argentino. Los españoles lo tomaran 
ahora, como hay tantos argentinos allá, por cualquier cosa dicen boludo, pero no saben lo que significa. Pero nosotros somos tontos. 
Seguimos con la búsqueda de identidad, porque tienen la ilusión que se habla de la necesidad imperiosa e inmediata de globalizarse. 

Alguna agencia, que creo era McCann habló de global y local, y dije yo: OK viejo, buena visión, global en tu campaña de P&G, 
pero en Argentina o en Brasil no hablamos igual que hablan en London, ni en Paris, ni en Frankfurt. Está bien que tengas una 
campaña global donde quieras vender Ariel o algún otro producto de limpieza. Colgate, que es una pasta de diente. Pero acá en 
Argentina no digas Colgate (pronuncia inglesa), acá es Colgate (pronuncia castellana), en Venezuela se dice Colgate (pronuncia 
inglesa), está bien. Tienes que hablar global, local. Acá los locales queremos el global.  

Desconocemos la historia, por comodidad, por una desatención, por un desinterés genético, y sino sabemos de dónde venimos, nunca 
podremos saber a dónde vamos. Son falencias groseras. Yo voy a Brasil y me encuentro con un guía de turismo, por donde andes, hay un 
guía de turismo. No saben nada pero saben todos los nombres de todos los jugadores de futbol argentino, ¿cómo saben? Caniggia, Maradona, 
Ruggieri, hoy Mascherano, Messi obvio. Todo saben, todos saben los clubes, y me dicen: “¿Você é torcedor do Boca? No, les digo. “¿A do 
River, você é gallina?” No, les digo. Entonces ¿es de Independiente? Si, “Diablo Rojo, me dicen”. ¿Cómo saben tanto estos hombres? El 
señor que vendía cintitas de tela do “nosso senhor do Bonfim”. Salud Diablo Rojo, él memorizó que yo hinchaba por Independiente. Pero si 
tiene memoria y no se olvida de ningún jugador de futbol, ¿por qué no lee la historia de su país y sabe de dónde viene?. Si supiera de donde 
viene, a los políticos, les costaría mucho más engañarnos, mentirnos y robarnos. Pero es un gran negocio tener un pueblo ignorante, es un 
negocio enorme, la mejor rentabilidad para un partido político es que el pueblo sea ignorante. 

Sérgio Rizo. Ya que llegaste a la política, dejaste muy clara la importancia de la globalización. ¿En qué aspectos, si es que 
eso ocurre, tu consigues observar la influencia de la globalización?.  

Carlos Guzmán Heredia – Efectos de la globalización aquí en publicidad exterior, de 0 a 10, cero, no hay. Aquí estás en un circuito, estás en 
una empresa de publicidad exterior, está en todos los dispositivos. Muy bien, está Sérgio y va a poner todos los teléfonos en afiches. “Cuesta 
tantos dólares, hago en 15 días”, lo imprimes, y en 15 días está. En el día siguiente, están todos los circuitos con LG al fondo “Pedro el 
gobernador”, “Josefina prefeita”, “Compañeros…”. Hay más, hay otros que dicen, sin compasión alguna, “Por un país con mucho 
respeto”. Déjame de joder, que respeto, yo pagué por ese circuito, y el otro señor no pagó nada, él vino y pegó arriba. Ya está. ¿Eso es 
globalización?, No, eso es una anomia, porque tú tienes un presupuesto, una inversión en tu empresa, mantenimiento de todos los letreros, 
estás trabajando bien. Yo tengo mis ahorros para hacer mi campaña de mis teléfonos. Luego todos están tapados, lo habrás visto en cualquier 
lugar de Buenos Aires, todos los políticos. Y ahora, este año, hay elecciones, el 23 de octubre, o sea, desde hoy, hasta el 23, va a ser todo así. 
Si tú caminas por un momento, puedes pegar un afiche, pegado a un cartel, es así. 

Sérgio Rizo. Pero la globalización tiene varios aspectos… 

Carlos Guzmán Heredia – Mensajes, ¡no! Dispositivos, ¡no! Los mobiliarios urbanos de aquí, son de una antigüedad total. España 
tiene lindos refugios, quioscos de flores, quiosco de diarios, tiene cosas agradables al urbanismo 

Sérgio Rizo. Entonces te pregunto, ¿a qué atribuís eso? 

Carlos Guzmán Heredia-  Negocio, negocio, negocio. Buenos Aires llama a licitación, intenta hacer una “Ley Cidade Limpa”, no 
sale, más o menos sale. Llama a licitación para condicionar tres zonas. Se presentan cuatro empresas. Una empresa ligada, 
conectada al ministro de planificación Julio de Vido, el hombre que maneja la caja. Se presenta otra empresa, ¿Qué es de quién?, del 
secretario de medios de comunicación de la Presidencia de LA NACION.  

Tercera empresa, Publicidad Sarmiento. Sarmiento es de Terranova. Terranova es amigo del jefe de gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri. ¡Oh, caramba! 

La cuarta empresa es Viacad obviamente que perdió y, ganaron las otras tres. Otra empresa tenía unos refugios, antes tenia los 
refugios, puntos de ómnibus. Presenta en la justicia y dice Publicidad Sarmiento tiene toda la documentación. El juez le da la orden 
al gobierno de la ciudad: ¡ese no va, fuera!. Orden de un juez. Entonces, si partes de ese marco de descontrol, no quieras imaginar 
que los concesionarios van a cumplir con lo que dice la nueva ley, que es instalar nuevos refugios, nuevos quioscos, centros de 
información para el turista, para el peatón.  

Sérgio Rizo. ¿A que atribuís la tendencia a copiar la “Lei Cidade Limpa”? 

Carlos Guzmán Heredia – Acá Macri estuvo con Kassab y habló aquí en algún momento que São Paulo era un ejemplo para el mundo. Yo 
imagino que nunca caminó por São Paulo de noche donde no estaban más los refugios, donde no estaban más los carteles y no había luz, no 
se veía nada y te asaltaban. Eso no lo vio él. Pero esa fue la herramienta para poder actuar, la idea de este joven Macri es ser Barcelona. 
Porque tampoco tiene identidad, no intenta ser Buenos Aires, quiere ser otra cosa. Podría haber sido Frankfurt, Simbawe. Quiere ser 
Barcelona, hace bici-sendas para bicicletas y en las bicisendas andan las motos.  

Sérgio Rizo.   Sí, lo vi.  

Carlos Guzmán Heredia – Claro, lo viste! Es horrible y cuesta mucho, mucho dinero hacer las bicisendas, llamativamente.  

Sérgio Rizo. ¿Quieren dejar a España de nuevo ser colonizador? 

Carlos Guzmán Heredia – Sí mirá, nosotros somos autocolonizables. Nos colonizamos todo el tiempo. En el mensaje no hay 
ninguna globalización, en los dispositivos no hay ninguna globalización, desde la concientización de la publicidad como 
herramienta hay globalizaciones que están marcadas por las pautas que bajan los anunciantes mundiales. P&G Unilever, Ford, 
General Motors, Renault, Esso, Petrobras, marcan líneas en el mundo y aquí también.  

Sérgio Rizo. En tu opinión, ¿cuánto hay de anunciantes extranjeros y cuanto hay de anunciantes argentinos? 

Carlos Guzmán Heredia – ¿En medios de publicidad exterior? 70 nacional, 30 internacional.  
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Sérgio Rizo. Tu dijiste que cerca de 70% sería inversión nacional y 30% extranjera. ¿Cuál sería el porcentaje de empresas 
de publicidad exterior extranjera y empresas de publicidad exterior nacional, argentinas?   

Carlos Guzmán Heredia – No conozco los porcentajes de la torta nacional, no los conozco, pero aquí funcionando hay CBS que es 
importante y tiene muy poquita cosas. El resto es empresas nacionales: PC, Raimbow, Viacart, Girola, Atacama, Marca Urbana, 
Unipal y debe de haber tres mas.  

Sérgio Rizo. Yo voy a utilizar como base de análisis, además de las entrevistas, de las fotos, de las leyes, un análisis de la  
Avenida 9 de julio. Hoy mapeé cerca de 70 carteles..  

Carlos Guzmán Heredia-  Eso es Lima, Cerrito y del otro lado y Bernardo de Hirigoyen y Carlos Pellegrini.  

Sérgio RizoYo quería tu opinión, ¿cuántos de esos paneles tu hayas que estarían encuadrados por la nueva ley? Puede ser un 
porcentaje, puede ser en números…  

Carlos Guzmán Heredia – 30%.  

Sérgio Rizo. 30% estaría adecuado... 

Carlos Guzmán Heredia – 30% adecuado en la ley. 70% fuera de la ley.  

Sérgio Rizo. ¿Cuál es tu opinión sobre la región del Obelisco.  

Carlos Guzmán Heredia – La región del obelisco, quiere ser “Times Square”. Porque queda bien.  Tener bicicletas con Barcelona y 
carteles como New York y leyes como São Paulo. Somos unos pelotudos, boludos, es igual.  Buscar, copiar, falta de identidad, 
ausencia de identidad.  Escuchamos cualquier música, MPB, Música Popular Brasileña, ese aprendió de Tom Jobim, la música de 
Brasil viene en una línea. No hablo de forró, no hablo de axé, de lambada, estoy hablando de música, tiene identidad. Un brasileño 
agarra una guitarra y suena como la música de Brasil. ¿Quién es el que toca? No se, un muchacho. No importa, toca como brasileño. 
¿Cómo juegan al fútbol? En la playa, un señor con pelo blanco y una barriga así.. tiene identidad. Tiene muchos problemas pero 
tiene identidad. Eso puede ser lo único que rompa el espejo que has encontrado entre San Pablo y Buenos Aires. La cultura brasileña 
tiene un par de puntos, donde te demuestra una identidad indescriptible. No sabemos lo que somos.  Los pensadores, sabios, 
buscando la definición del ser nacional, y queremos ser yanquis, norte-americanos, europeos. Queremos andar en bici como en 
Barcelona y tener leyes como San Pablo.  

Sérgio Rizo. Estás dando una profundidad… Una cosa es trabajar en una empresa de publicidad exterior. Una cosa es ser 
un tipo que hace arte, soy el tipo de la contabilidad, soy un vendedor. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando por un motivo o 
por otro, uno termina haciendo un trabajo más analítico,  un cosa en un determinado segmento… no tiene nada que ver una 
cosa con la otra.  

Carlos Guzmán Heredia – Tiene la visión propia del negocio, está mirando su propio interés, uno tiene la mirada de arriba cuando 
tiene compromiso, a la hora de escribir circuito 1 no afectar el negocio.  

Entrevista com Omar Di Nardo  

Sérgio Rizo. Me gustaría que tú te presentes. 

Omar Di Nardo. Soy Omar Di Nardo, tengo 64 años, me recibí en la Escuela Panamericana de Arte a los 17 años y desde esa época trabajo. 
Hace 45 años que estoy en esto. Básicamente vengo de la dirección de Arte. A pesar de que he cumplido el rol de director general y creativo 
de las grandes agencias de acá y los éxitos búscalos en google. Busca Omar Di Nardo y te va a decir qué cosas he hecho.  

Voy a hablarte un poquito de lo que es publicidad exterior, o de la publicidad Argentina, primero. La publicidad en Argentina, tan 
buena como la del país de ustedes al cual admiramos especialmente en la dirección de arte ha tomado rasgos importantes en el 
mundo. Hay una estadística que dice que los mejores creativos se encuentran en Argentina. Voy a dar una razón del por que de eso. 
El argentino tiene un espíritu europeo y no quiere ser denigrado nunca, siempre quiere ir adelante. Entonces tiene un espíritu 
desafiante continuamente, el argentino es el único en el mundo que ha pasado tantas crisis y se ha podido volver a levantar. O sea 
todo lo que en el mundo se puede decir que es imposible, para nosotros es posible. Eso es parte de la fortaleza que tiene un 
argentino, acá se dice “estar en la lona”, es estar abajo. Un argentino nunca va a estar en la lona.  

La otra es que en Argentina todos estamos educados a hablar y opinar sobre la publicidad. Desde chicos, cualquier chico, todos 
hablan y opinan de la publicidad, porque la publicidad han sido los programas de televisión, la publicidad es un producto.  

La publicidad es una carrera para muchos, la publicidad es un deseo de la gran mayoría de la gente para tratar de transmitir su 
creatividad. Por esa razón es muy competitiva adentro de este país, por esa razón hay aproximadamente dos mil alumnos que se 
reciben por año en creatividad para publicidad. Eso habla de los que estudian comunicación y publicidad, que son dos cosas 
totalmente distintas, pero mas o menos de los dos mil, 3 tienen que ser muy buenos, como mínimo por esa razón esos tres que son 
muy buenos son los que brillan en el mundo.  

Con respecto a lo que es la publicidad en el mundo, como dije es muy europea, pero a su vez tiene la calentura latina, el 
desprejuicio, la oportunidad y la viveza que se llama “viveza criolla”. Todo eso es el software que tiene la creatividad argentina. Si 
uno está viendo un programa de televisión, el verdadero entretenimiento empieza cuando empieza la publicidad. Los comerciales de 
televisión son mejores que los programas de televisión. Los avisos que publican las revistas son mejores que las notas. Y muchas de 
las notas están hechas para los publicitarios.  

La superación es el hecho más importante que puede llegar a tener un alumno que trabaja en publicidad. La pasión es una de las 
mayores influencias que tiene, pasión por lo que haga. Un publicitario argentino puede lanzar un presidente, un publicitario 
argentino puede hacer como hizo De Campo el desafío de la superficie en el tenis, un publicitario argentino puede crear para el 
mundo y ser argentino, como lo son los que están en Europa, eso debe llevarse a la fama Argentina.  

Si ves la palabra Argentina, dice Argen, hay un gen argentino. Como hay un gen brasileño, ese gen argentino es un poco el coctel 
que te dije que tiene un argentino.  
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Con respecto a lo que es la publicidad exterior, si uno la tiene que medir en su calidad en promedio, te diría que el 90% es mal 
creativamente. Yo creo que la gran mayoría –estando dentro de una agencia y viendo lo que vi- a la vía pública se la toman como la 
radio. Dicen “Ah! Y también la vía pública” pero nadie piensa en una campaña solamente de vía pública. O sea, yo creo en la vía 
pública cuando alguien va a comprar solamente vía pública y dice: “voy a hacer una campaña de vía pública”. Y mi rédito se va a 
manejar por la vía pública. Ahora cuando la vía pública es el apoyo de la televisión o de la gráfica, yo no creo en esa vía pública, el 
cliente tampoco y el que la hace tampoco. Entonces esa vía pública es un pedazo del aviso o es un pedazo del comercial de 
televisión y eso no es vía pública. Esa es mi opinión.  

Sergio Rizo. Es una de las opiniones más interesantes que tuve hasta ahora en mi trabajo.  

Omar Di Nardo. Bueno me alegro, pero lo que he dicho es así. Yo tengo historia, ese es el problema grande al que me enfrento, yo tengo 
historia, que no es propiedad mía, puede ser propiedad de cualquiera leer la historia pero ningún pibe lee la historia. Todos están con 
boludeses del Messenger y demás, cuando tienen la oportunidad de aprender.  Yo tenia un cliente en los anos 80 que era un productor de 
café, un café muy conocido que se llamaba La Morenita, un café de acá. Ese señor solamente tenía una billetera, y decía: “todo mi 
dinero lo quiero poner donde la competencia no lo ponga”. Entonces nosotros hacíamos un estudio donde había puesto la competencia. 
La competencia había hecho televisión, radio, cine pero no había hecho vía pública. Le hacíamos una estadística y le decíamos lo que la 
competencia no hizo es vía pública. El sacaba todo el dinero y decía: “a vía pública, donde nadie nunca hizo nada, yo voy a estar”, 
porque era donde la competencia no estaba. “Yo quiero una campaña de vía pública, durante 3 meses yo quiero estar en la vía 
pública”. Fue maravilloso, toda la competencia quiso hacer vía pública, la radio hablaba de vía pública, los noticieros que son televisión 
hablaban de vía pública entonces él con vía pública hizo radio y televisión, sin hacer un comercial.  

El subió a presidente de la compania también. El inteligente era él, no éramos nosotros, él fue el inteligente porque él pidió un 
consejo a la gente pero sabia que era lo que estaba queriendo. Bueno, cuando toda la competencia se fue a la vía pública, él preguntó 
de nuevo: “¿a dónde se fue la competencia?”. Abandonaron la radio, entonces él dijo: “vamos a hacer radio, solo radio”. Hicimos 
una campaña de radio, hicimos una campaña con chistes. Cuando vos estás tomando un café, alguien decía: “yo tengo un chiste”. 
Todo el mundo quiso hacer radio después de eso. Eso es vía pública, cuando alguien apuesta a la vía pública.  

Los jóvenes que estudian hoy, estudian para tratar de hacer comerciales que ganen premios, no se dedican a ver a la gente que es la 
que camina. Yo quisiera parar a una persona que camina por la calle y preguntarle, ¿que afiches viste hoy? Y no me va a saber 
contestar. Si yo le pregunto ¿qué comercial viste anoche en la televisión?, me lo va a saber decir. Entonces por que razón, la vía 
pública no tiene la atención que tiene la televisión. La respuesta es que no se hace vía pública para llamar la atención. Se pone un 
aviso de revistas, ese ya lo vi en la revista. No es una cosa que nunca vió.  

Sérgio Rizo. Tu opinión seria que la vía pública no sea complemento, sino que cuando haga vía pública sea pensado para vía 
pública.  

Omar Di Nardo. Yo creo que el cliente no es inteligente, porque son jóvenes sin experiencia, para que quede claro. No tiene 
experiencia de verdad, manejan la plata de otro, no es la plata de él. Entonces son gente sin experiencia, de un lado y del otro. Del 
lado del cliente y del lado de la agencia. Lo mejor que hay que decirle a un cliente, si uno quiere tenerlo como cliente, es la verdad. 
No decirle: “ok, está bien”, si él se está equivocando por la plata que entra.   

Esto es un negocio para los dos, para el cliente y para mi, pero yo le tengo que decir al cliente lo que tiene que hacer. En algún momento 
cuando vos elegís un médico para que te opere, “¿vos le decís al médico donde te tiene que cortar?. No, eso no existe más. Uno tiene que 
pelear por eso. Con excepción de las agencias que están manejadas por creativos, del campo madre, son agencias manejadas  por 
creativos. Esos son los que dicen: “no tenés que hacer este servicio, tenés que hacer esto, o tenés que hacer esto o esto”.  

Sérgio Rizo. Como debería ser la producción específicamente para la vía pública?  

Omar Di Nardo. Primero tener un estudio exactamente de lo que necesitas hacer. Segundo, saber a quien vas a llegar, y tercero como 
vas a llegar. Y si es en ese como vas a llegar es la vía pública, tiene que ser diferente a todos. Y eso es fácil de ver. Simplemente 
sacas fotografía de un año y decís: “eso es algo que se hizo, yo quiero hacer otra cosa”, es muy simple, no es nada complicado.  

Sérgio Rizo. La producción para la vía pública -hablamos hace poco- que los creativos hacen las campañas como complemento de 
los otros, pero la vía pública me parece que tiene algo de diferente.  

Omar Di Nardo. Muchísimo tiene de diferente. Primero, la gran mayoría de los directores de arte, que hay acá – no lo digo por 
criticar – no tienen un gran estudio de lo que es la tipografía. La tipografía puede ser un medio de diferenciación en la vía pública, o 
sea lo que digo, porque lo que veo, o lo que digo tiene que ser muy pequeño. Lo tengo que ver en un instante, no puedo ver muchos 
elementos. A no ser que haga una campaña en donde cada elemento tenga un elemento distinto para yo prenderlo y sea interactiva. 
Si yo te pongo letras en distintos afiches, y un afiche dice “¿qué es lo que quise decir aquí?, contéstalo por teléfono al 636” y dije 
“amor”, “¿que dije? Conteste aquí al sms y te ganaras una entrada al cine”. O sea, yo tengo que ver que hago yo para que la gente 
me mire y aprecie. Tengo que ver si veo un afiche azul con una letra sola y veo otro afiche azul con otra letra, voy a leer lo que dice 
abajo y dice: “juntá estas letras y fíjate a lo que dice, llamá al 646”. Y voy en el colectivo y pienso: “que dirá, amor, ah no, debe 
ser algo de publicidad”, y decía “A Mar del Plata y era una campaña de Mar del Plata” pero decía Amar, de amor, y Mar del 
Plata. Bueno, eso, era así de simple.  

Yo creo que los creativos cuando se ponen a hacer esas cosas, no tienen esa visión de hacer eso.  Le ponen la misma técnica de un 
aviso o de un comercial y no es así, no es así. Yo para hacer una frase de radio, me hago un history porque digo, porque una frase de 
radio bien hecha tiene que ser como una película de televisión, pero en la banda de audio. Yo hago una historia y les digo: “es 
esto”. “Acá hay sonido de tal cosa, vienen las ambulancias, estos dos personajes vienen acompañados de tal cosa, una historia”. 
Porque tengo que poner el sonido en la película. Entonces yo creo que lo que falta es adiestrar parte de la gente no en hacer 
simplemente avisos sino en hacer vía pública.  

Sérgio Rizo. ¿Cuál es tu visión de la publicidad exterior en Buenos Aires?. ¿Cómo es actualmente?  

Omar Di Nardo. Actualmente está muy polucionada, hay siete elementos en una cuadra, que son distintos y diferentes, muy difíciles 
de retener. Sumado a la polución de los carteles porque esas mismas marcas que están en los carteles de los locales, y hay una 
polución entre los edificios y la vía pública.  

Uno ya no sabe que es una vía pública, si un cartel que sobresalía de un local o la vía pública. Si todo eso se limpiara y uno lo vería 
como un faro a todas esas cosas, seria distinta la vía pública. Eso es lo que me parece que es lo más importante y después lo que hay 



210 
 

que poner dentro. Me parece que una vía pública debería actuar como actúa la comunicación, para estar mucho tiempo. Me parece 
que debería estar como mínimo 10, 15 días. Una cosa en un mismo lugar, para que uno la vea, siempre igual, siempre lo mismo.  

Acá hay mucha rotatividad, es como la gimnasia, si me hacen hacer tres ejercicios, me olvido, si me hacen hacer cien ejercicios, los 
hago bien. La otra es, siento que hay un deber muy importante en la vía pública, ésto me lo decía el dueño de la Agencia Deluca, 
que era un artista, un pintor, un arquitecto, él decía que en la vía pública hay muchas más gente que ve una vía pública que ve una 
obra de arte en un museo. Entonces que nosotros teníamos la obligación de que cada una de las cosas que poníamos en ese marco, 
debería ser una obra de arte, ya que la gente no las iría a ver en un museo. Entonces que fuéramos muy buenos en la tipografía que 
le fuéramos a poner, el color que fuéramos a usar, en el idioma que fuéramos a usar, porque la gente si ve cosas buenas se 
acostumbra a lo bueno, ahora si ve cosas malas, cree que sos bueno. Entonces la gente, creo que acá, no quiere cosas malas y se 
acostumbró a ver cosas malas y las descarta. El que camina hoy tiene acceso a cosas, a través de internet, de mucho diseño, de 
cultura, de color y ve que lo que hay en la calle es feo, entonces no le importa, no lo quiere ver.  

Lo que está puesto en la pantalla es de menor calidad de lo que la gente está acostumbrada a ver, se menosprecia a la gente.  

Hoy un joven de 18 años que yo quiero que vea un aviso de nike, pregúntale que cosas ve. El pibe te va a decir que cosas ve de nike, 
ve videoclip y demás, y por eso lo que vos le pongas de nike no puede ser una cosa cargada –no lo va a hacer nunca nike- pero él va 
a mirar lo que está bueno. Él va a ver cosas que a su nivel sean buenas, de su nivel para abajo, las descarta.  

Salí ahora a la calle, después de esta conversación, con una cámara y fotografía los afiches que están por acá, no los que están 
buenos, fotografá todos, por favor y vas a ver que lo que yo te digo es verdad, es malo. Los avisos de concursos, son de concursos, 
yo quiero verlos en la calle los que son de concurso.  

Sérgio Rizo. Si fueras a sintetizar en pocas palabras la publicidad exterior argentina, en especial la publicidad exterior de la 
vía pública. ¿Cómo hablarías?  

Omar Di Nardo. La publicidad exterior argentina es muy inferior a la publicidad argentina. La publicidad argentina de televisión y a 
veces de gráfica, es buenísima. Los mismos creativos que hacen esas publicidades buenísimas, también hacen la publicidad exterior. 
Las mismas agencias, es la misma gente. Hay que elevar eso. Para mi es una asignatura pendiente pero a los 64 años que tengo, yo 
esto se los digo, pero ya no es un deber mío, es un deber de las generaciones que vienen. Están todos preocupados por la televisión, 
lo que puede hacer mediático a los publicitarios y a toda esa gente, pero no están preocupados por el medio que más ve la gente.  

Está todo el mundo preocupado por el digital, yo entiendo que esté todo el mundo preocupado por el digital, pero cuando esa persona 
salió del mundo digital, ¿por dónde camina? Bueno, ¿y ese medio donde está? Lo abandonaron. No puede estar abandonado. Eso es lo 
que siento de la vía pública, está abandonada para un creativo. Está abandonado, únicamente que se haga alguna cosa buena, pero es una 
excepción. Yo digo, la vía pública no es una excepción, tiene que ser bueno, porque lo que hago en televisión tiene que ser bueno. 
Entonces todo lo que tengo que hacer en vía pública tiene que ser bueno, pero eso no pasa. Hasta que algún día alguien se de cuenta, y 
aparezca un tipo que diga: yo voy a ser el mejor que haga vía pública para cualquier cuenta que me den. Y la va a romper, y va a ser un 
especialista en vía pública y va a tener especialistas en vía pública, así como hay especialistas en otras áreas. Ser un especialista, 
entonces voy a hacer una cosa sin fallas, con pruebas, con cosas totalmente distintas en la vía pública, con cosas que hagan la diferencia, 
con texturas, con todo lo que alguien no le dio. Yo siempre le digo a los creativos, hay ocho horas para trabajar, hay ocho horas para 
dormir, hay ocho horas para divertirse. Las ocho horas para pensar son para pensar. Si yo te digo vamos a pensar ocho horas sin parar 
en vía pública, de aquí sale en un día, tiene que salir una cosa maravillosa. Si todos los que sabemos de vía pública nos juntamos para 
pensar en eso, tiene que salir una cosa maravillosa. Pero no lo hacemos.  

Entrevista com José Luis Damato  

Sergio Rizo. Sérgio Rizo. Me gustaría que tú te presentes y me gustaría escucharte hablar de la publicidad Argentina y de la 
publicidad de Buenos Aires.  

José Luis Damato. Soy José Luis Damato, soy de la Empresa Viacart Sociedad Anónima, empresa que cumple este año 85 años en 
la publicidad exterior en la República Argentina. A su vez, soy vice-presidente y nuestra empresa es socia fundadora de APE, que es 
la Cámara empresaria que agrupa a todas las empresas dedicadas a la publicidad exterior.  

Bueno, analizando la problemática de hoy, creo que en algunos aspectos deberíamos hablar de la pos-publicidad exterior. ¿Y por 
qué digo pos-publicidad exterior? Porque la incorporación tecnológica, llamémosle lo que significa el bluetooth, lo que significa el 
wi-fi, lo que significa la realidad aumentada, lo que significa el street marketing, lo que significa el ambient marketing, que tienen 
muchísimo que ver con nosotros, creo que vamos a tener que ir modificando, dinamizando nuestros soportes.  

La actividad nuestra, creo yo que tienen algunas asignaciones pendientes, algunas han cumplido a medias y otras no. Yo diría, una 
es la creatividad, que los creativos diseñen para publicidad exterior, pero a su vez que diseñen para cada soporte de publicidad 
exterior. No es lo mismo un cartel de un primer piso, a un cartel de un piso diez, ni es tampoco lo mismo mobiliario urbano, un 
refugio. A veces notamos que esto no es así, se estandariza, llamémosle, un fotograma de un comercial de TV o de una revista y esto 
se manifiesta en una pieza publicitaria en vía pública.  

Con otro inconveniente, entiendo que el creativo que diseña para un soporte determinado necesita conocer el entorno donde ese 
soporte va a estar instalado, donde el receptor del mensaje lo va a percibir, lo va a anclar y lo va a recordar. Si es un tema de color, 
es un tema de escala, es un tema de circulación de personas. Eso creo que es una de las asignaturas pendientes.  

Otra es el research, o sea la investigación, no la investigación cuantitativa que existe a través de la firma Ibope, sino la investigación 
cualitativa y de recordación del mensaje, porque si yo digo que viajan en el metro de Buenos Aires 1.000.000 de personas por día, 
necesito saber los hábitos de ese millón de personas. Qué hacen, si leen, si miran una hermosura de chica que está sentada a lado,  si 
está pensando en su problemática, en sus necesidades, en sus carencias. Entonces, la lógica es, saber un nivel de recordación. ¿Cómo 
damos ese nivel? Ese nivel es un estudio que debe ser sistemático, en el que no existan medios que potencializan la vía pública.  

Si voy al médico hoy y me hace un estudio de colesterol y me va a decir que más de 180 ya es complicado, yo necesito tener un 
índice de recordación, que me diga a mí, que menor al 30% de recordación, la creatividad falló o la elección del medio falló. 
Segundo tema más o menos terminado.  
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Tercer tema, es el tema que nos achacan las autoridades públicas y los ciudadanos de la polución visual. Es muy gracioso hablar de 
polución visual sin medición, un elemento, digamos, que se acusa de polución visual debe ser medido, en cuanto a la resistencia, del 
receptor de que sea agredido. Para eso se necesita: estudios con equipamientos tecnológicos, con mediciones en un determinado 
lugar y en una determinada hora. No es lo mismo un sol del oeste, que el sol del este, ni es lo mismo cuando está nublado.  

Tercero, seguridad, otra cosa que se nos acusa es de la seguridad, la distracción del manejo, es tan importante un encendedor para prender un 
cigarrillo, el dial para cambiar una estación de radio o hablar por teléfono. Por ejemplo, acá está prohibido el uso del teléfono celular, en EEUU no 
está prohibido y todo el mundo habla por celular tranquilamente. Otra mitificación para, llamémosle, desacreditar la publicidad exterior.  

Eso sería así en términos generales, llamémosle como concepto o filosofía. 

Vamos a Buenos Aires, Buenos Aires estaba con un código de más de 20 años, diciembre del año anterior se aprobó un nuevo 
código con bastantes restricciones y las que se habilitaron algunos soportes por el crecimiento de la actividad y porque ya existían 
en muchísimas partes del mundo. La Cámara que nos agrupa hizo un mea-culpa, retiró elementos, colaboró, pero, la municipalidad, 
no ejerció su poder de policía, entonces la gente clandestina siguió trabajando. Siguió competiendo deslealmente, y en lugares en 
que nosotros mismos retiramos elementos, graciosamente vinieron y lo pusieron franco-tiradores. Entonces realmente no es justo, 
todo un esfuerzo, toda una inversión y todo un estudio, para que, quien nos debe a nosotros asegurar como estado, una sobrevivencia 
racional no ejerza su poder de policía.  

Bueno, acá hay evidentemente una sobreoferta de medios publicitarios, fíjate que en estos momentos tomado la CACEM que es la 
Cámara que agrupa las centrales de medios, en su estudio, 

Sergio Rizo – ¿CACEM?  

José Luis Damato – CACEM, como ASI la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, cuando saca su estadística de 
inversión, el medio que menos creció dentro de la torta publicitaria, fue la publicidad exterior. 

Sergio Rizo – ¿El que menos creció? 

José Luis Damato – El medio que creció menos, creció entre un 8 y un 10%. Pero, su crecimiento con respecto al año pasado fue, no en 
función de unidades vendidas, sino por, o sea, la grafica, la televisión y la radio crecieron de un 30% y la publicidad exterior creció un 10%. 
Ese 10% fue, no por incremento de tarifa, porque nuestras tarifas están prácticamente congeladas, se creció un poco en la torta publicitaria 
por apariciones de lanzamientos de nuevos productos, pero no por aumento de tarifas, porque hay una súper oferta de medios y 
evidentemente la súper oferta - como te dije antes -, significa que nuestras empresas cada vez valen menos.  Porque a mí me interesaría tener 
un parque, la mitad de elementos, de dispositivos, pero que todos tengan la mitad, entonces la cosa va a cambiar.  

No sé sobre que otros aspectos te puede interesar que te comente. 

Sergio Rizo. En la legislación actual, ¿existe alguna proporcionalidad?, ¿son proporcionales las medidas de los afiches a las 
edificaciones?  

José Luis Damato. Si, ahora está regulado de la siguiente manera, no puede existir ningún cartel, hablemos en términos genéricos, 
porque cada país tiene su número, no puede existir nunca un cartel  mayor de 100m², esa medida está en función de la altura del 
edificio. 

Sergio Rizo. ¿Y es respetado? 

José Luis Damato. Y que este cartel no sobrepase la altura del mayor edificio de la cuadra. Quiere decir que son 60, 80 o 100 m² en 
altura. Tenemos también los que son carteles de cerramiento de obras. El cartel de cerramiento de obras no puede existir los 10m² en 
función de 8,66m lineales que es el módulo que tiene nuestra curricula urbana. En general los lotes -lotes me refiero a los terrenos 
para construir- tienen en general, -te diría en un 90%- un ancho de 8,66. Puede haber de doble frente, pero tienen que tener una 
proporción a eso, cosa que antes no existía. 

Sergio Rizo. O sea la frente 

José Luis Damato. El frente 

Sergio Rizo. El frente del terreno tiene por ejemplo, 10 metros 

José Luis Damato – 10 metros, entonces en 10m, 8,66 tiene que tener 10m, 10m tiene que tener un poquito más de metraje. 

Sergio Rizo – 8,66 

JD – El módulo es 8,66 

Sergio Rizo.  ¿Lineal? 

JD – Lineal, y por supuesto el cerramiento no puede exceder los 5m de altura. Eso es lo que es la legislación.  

Después el tema, vamos al código, el código hay dos pantallas electrónicas que salieron antes de la reglamentación, y cuando sale la 
reglamentación la empresa Coca-Cola instala una pantalla, una pantalla realmente espectacular. La inaugura el alcalde de la ciudad y 
a los 3 días la pantalla tiene que ser desactivada porque se produce ahí un recurso de amparo de unos legisladores, por temas de 
excesiva luminosidad y temas de incendio.  

Estamos hablando de Coca-Cola, no estamos hablando en ese momento de un caramelo, estamos hablando de Coca-Cola, donde 
Coca-Cola es el imperio del mundo. Está totalmente parada. Al pararse eso, se pararon todas las pantallas electrónicas que colegas 
nuestros habían presentado para instalar, que algunos la tienen en el taller archivada y, como decimos nosotros, un cartel en el taller, 
no sirve, el cartel tiene que estar expuesto y tiene que producir.  

O sea, a mi me encantaría poder tener un medio de comunicación, una revista o tu libro, en el que estemos vos y yo, o sea, que vos 
me estás escribiendo y yo te estoy escuchando y no tenga adentro un anunciante, pero lo necesitas al anunciante porque si no yo no 
puedo salir en la revista. Acá pasa lo mismo, ojalá que todo fuera como un libro, yo te leo, vos me lo emitís, yo te leo, y no tengo 
comerciales adentro, pero sin los comerciales adentro, yo no podría existir, ese es el tema.  
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Bueno, anda preguntándome, lo vamos haciendo más fluido, nosotros lo que exigimos es ejercicio de poder de policía democrático, 
justo, sin discriminación, sin corrupción, sin privilegios. Es lo único que queremos, de esa manera se benefician las industrias, se 
benefician los anunciantes, y se benefician sobretodo los ciudadanos que tienen que habitar esto. Porque tenemos que ver primero 
como ciudadanos, y después tenemos que ver como publicitarios, esa es la realidad, o por lo menos lo que pienso yo. 

Sergio Rizo. ¿Hay lugares en la ciudad donde está prohibida la publicidad? 

JD – Si, hay lugares, que por ejemplo, hay avenidas que están prohibidas por un tema de preservación del patrimonio histórico. 
Bueno está prohibido la publicidad de frente a cementerios, porque lo mínimo hay que respetar pero acá están los carteles. Está 
prohibido cartelería transportada por seres humanos y acá tenés unos señores que salen con una cartelera cuando para el semáforo y 
la municipalidad tampoco hace nada. 

Sergio Rizo. ¿Está prohibido? 

JD – Si, si, no está previsto en el código, está prohibido. Está prohibido, por ejemplo los afiches y los mensajes en quioscos de 
diarios y revistas, y están. Y la municipalidad no hace nada. ¿Que más te puedo decir?, prohibiciones hay muchas, pero bueno. 

Sergio Rizo. Muy importante este punto, porque en São Paulo … 

JD – En São Paulo y en Rio los puestos de diario y revistas tienen publicidad, en Rio, en São Paulo yo no puedo. 

Sergio Rizo. Pero en São Paulo con la ley Ciudad Limpia la publicidad de encartes, no carteles, pero las … 

JD – O sea, promocionando los productos que venden allí, supongamos “O Globo”. 

Sergio Rizo. Si, mi investigación disse que surgieron, fueron creadas con la Ley de Cidade Lima. Una modalidad surgida 
después de la Ley. 

JD – El tema São Paulo, yo obviamente no lo conozco absolutamente, pero si un fundamentalista Prefeito quiere eliminar la 
publicidad, tiene una atenuante si la eliminó toda la publicidad, no discrecionalmente que cosa, eso lo que nosotros queremos. 
Bueno, obviamente lo que hablamos antes, tenemos que hacer medicina preventiva, de estar nosotros adelante de la infección. 
Entonces démosle todos los argumentos desde el punto de vista histórico, cultural, diseño, urbanístico, y adelantémonos a que un 
trasnochado mañana prohíba la publicidad. Pero, si hay regular, no prohibir, pero que la regulación sea pareja, para todos igual, para 
el regular y para el clandestino, porque sino está luchando contra fantasmas. Hay valores incluso desleales, esa es la realidad. 

Sergio Rizo. Entonces aprovechando lo que terminas de decir, ¿cómo evalúas, la competencia entre las empresas?, ¿cuántas 
empresas más o menos hacen el trabajo correctamente? 

JD – Yo te diría una cifra, - porque claro es difícil yo ponerme a juzgar la conducta ética de cada uno- pero empresas serias, 
responsables, no sé, tienes, 50 empresas y tienes un resto.  

Yo te voy a comentar algo, algunas empresas regulares tienen su columna unipolar en autovías, y de repente hay un señor inversor, 
que puede ser un comerciante, que puede ser un arquitecto, y ve que eso puede ser un negocio interesante, el tipo se construye una 
columna y la vende. Entonces está la columna, no sé, a 30 metros de otra, la vende a un precio vil, para él es un gran negocio, pero 
él no tiene infraestructura, no tiene años de experiencia atrás. De repente no lo ha hecho con la seguridad desde el punto de vista que 
esa columna se venga un viento y se origine un desastre, y el anunciante uno le dice mira, eso vale $100, viene otro y le dice vale 
$40, y no lo duda. Entonces son clandestinos, son usurpadores de espacio, son franco-tiradores, son irracionales, anárquicos. Con 
nada de eso se puede construir, y quien nos puede regular es la autoridad, y si la autoridad porque no quiere, no puede, no sabe, no 
lo hace, es complicado, obviamente. 

Te aclaro, no estoy haciendo responsable absoluto a la autoridad estatal, nosotros también cometemos travesuras, como todo ser humano. 

Sergio Rizo. En São Paulo también tenemos la ley en la provincia, en las autovías. 

JD – Acá también existe, como ustedes, que teóricamente es un país federal, en el que hay provincias y dentro de las provincias, hay 
municipios y el estado también tiene vialidad nacional, que es la que regula todo el tránsito en las rutas o en las autovías 
nacionales.Acá existe una repartición estatal que se llama Dirección Nacional de Vialidad, acá hay autovías nacionales, que 
dependen del gobierno federal y hay autovías provinciales, que dependen de la provincia. Por encima de todo obviamente está 
Vialidad Nacional, eso también regula, tiene una regulación, tanto para el automovilista, cuanto para carteles, para todo. 

Sergio Rizo. Cambiando el tema, para cerrar, me gustaría escuchar sobre las empresas argentinas y las empresas 
internacionales que están acá, y también sobre los anunciantes. 

JD – El mercado hasta el año 1998, el 100% de las empresas eran netamente argentinas, muchas unipersonales, muchas familiares, y ninguna 
empresa jamás estuvo en el mercado de valores. En el año 1998 más o menos, aparecieron acá unos fondos comunes de inversión de EEUU que 
compró 3 empresas nacionales, era el grupo HICKS. Un grupo texano dueño allá del equipo de béisbol y del equipo de básquetbol. Era un grupo 
de inversor, vino aquí, evidentemente no conocían el mercado y además no eran profesionales del medio, no les fue bien, y este grupo se lo 
vendió a CBS hace poco tiempo. Evidentemente se ve ahora una gran diferencia, o sea obviamente, CBS es una empresa multinacional, es la 
multinacional de mayor presencia de las multinacionales, no como mayor empresa acá. Está también Decaux, pero está básicamente con Indoor 
en shoppings, hizo una experiencia en estaciones de servicio de YPF, le fue muy mal, (en estaciones de gasolina), que lo abandonó, y no hay en 
estos momentos otra empresa multinacional. No está the Clear Channel, no está The Cob muy poquitito, en la Argentina no están, lo única que 
está en la Argentina que a su vez al comprar HICKS, - como te dije-, compró Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, ahí está CBS que le compró a 
este fondo que te digo y después esta Decaux intranscendente, una cosa muy pequeña. Obviamente están todas con ganas de entrar, pero bueno, 
es como a veces decimos nosotros, de repente los espacios están, y además muchos chicos para un trompo.  

Con respecto a los anunciantes, acá habrá tres vertientes: uno es el anunciante directo, que es muy poco el porcentual, otro las 
agencias de publicidad tradicionales y otros las centrales de medios que en general o en un 80% son centrales de compra de medios 
multinacionales, llamémosle Media Planning e Iniciative Media. Son centrales de compra de medios que están en toda parte del 
mondo, que compran para todos sus clientes, no tienen creatividad, las sociedades de medios compran medios. 

Sergio Rizo. ¿Y las oficinas están acá o afuera? 

JD – Las oficinas están acá y en todas partes del mundo. 
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Sergio Rizo. Eso me parece distinto de Brasil, en São Paulo tenemos algunos …  

JD – Como mayoristas de compra de medios. 

Sergio Rizo. Si, me podes dar un ejemplo de oficinas que hacen compra de medios, por ejemplo en Brasil, el alcance es en 
todo Brasil, oficinas de brasileños, que compran medios 

LD – En general los profesionales son todos argentinos, pero dependen de la casa matriz, esté en EEUU, esté en España, esté donde 
esté ¿el procedimiento cuál es? Supongamos, Unilever tiene su agencia creativa, hace la creatividad, hace la planificación de medios 
a veces, a veces negocia la compra, pero compra en definitiva la central de medios de Unilever. En general la central de medios 
trabajan con muy poco porcentaje y su rentabilidad está dada en dos aspectos, financiero por un lado y volumen por otro. 

Sergio Rizo. ¿La central de medios hace servicio para las agencias? 

LD – No, las centrales de medio directamente a central de medios, compra. 

Sergio Rizo. Por ejemplo, la central de medio, ¿cuántas existen? 

LD – Hay 6, 7, 8 más o menos, hay también nacionales, mescladas, 10 entre nacionales e internacionales. 

Sergio Rizo. ¿Unas con matriz en España? 

LD – Si, otras no, otras son nacionales, centrales de medios argentinas y están acá. 

Sergio Rizo. Para una empresa como la tuya, ¿cómo es la relación con una central de medios? 

LD – Mis ejecutivos de ventas visitan las centrales de medios y les venden a las centrales de medios. 

Sergio Rizo. ¿Cuanto representa en porcentaje la venta a una central de medios? 

LD – Vamos a las tres áreas: el cliente directo, que me compra será para nosotros, representa un 5%. Las centrales de medios será 
un 60% y el resto agencias de publicidad. Ponele un 8% de clientes directos, porque hay muchos clientes de espectáculos, mucha 
gente que compran directo. Varían las empresas, porque varían de acuerdo a los soportes que venden.  

Sergio Rizo. ¿Cuál es tu impresión de los anunciantes extranjeros y argentinos, en porcentaje? 

LD – El porcentual de multinacional es alto, más que 50%, calculo yo, no te olvides, vos tenes Lever, P&G, Coca-Cola, Pepsi, Mc 
Donald’s, bancos que tienen locales acá, pero son internacionales, Santander, Citi, Itaú, no lo puedo dejar a Itaú afuera. 

Entrevista com Mónica Martins.  

Sérgio Rizo. Me gustaría que tú te presentes. 

Mónica Martins. Mi nombre es Mónica Martins, soy Directora Comercial de Marca Urbana. Somos una empresa Pyme de 
Publicidad exterior que hace más de 20 años que estamos en el mercado.  

Sergio: Como tu caracterizas la publicidad exterior en Buenos Aires  

Mónica Martins. Tengo que usar un adjetivo, y el adjetivo seria caótico. Con mucha desilusión para hoy en el año 2011 porque la 
verdad que como en muchas ciudades lo que siempre faltó en Buenos aires es control, control  por parte de las autoridades, de la 
policía, trabajar contra los marginales, contra los ilegales en la vía pública. Nunca se hizo y  eso dio lugar a un crecimiento 
desaforado de empresas marginales, de soportes marginales.  

Recién en el año 2008 cuando asume Macri la sensación es que pasábamos de una falta total de autoridad en el sector a algo muy 
duro, cosa que tampoco aceptábamos porque la amenaza era transformar a Buenos Aires – de hecho Macri con Larreta, que es su 
jefe de gabinete, estuvo en dos oportunidades con Kassab. La amenaza decía era transformar a Buenos Aires en un San Pablo.  

Tuvimos que trabajar mucho para sacar esta idea de la gente del gobierno. El proyecto de ley que habían traído era un escandalo, una copia barata 
del código de Madrid, con algunas cosas del de Barcelona, más unas cosas agregadas que tenían que ver con intereses no muy claros, en la cima 
del poder y llegamos a una ley intermedia entre lo que había, que no era mala, lo que pasa es que necesitaba era ayornarla pero que se transformó 
en mala por la falta de control (la legislación anterior) y la nueva, que prácticamente quería hacer desaparecer la actividad. Logramos algo 
intermedio que la verdad que un poco inocentemente creímos que estábamos apostando a la industria con esa ley intermedia, que iba a haber 
menos dispositivos, que la ciudad iba a estar más prolija, que los dispositivos iban a valer más. Y la verdad que el gobierno se quedó en la mitad 
del camino, con la ley, con la autoridad de control, con la fiscalización, entonces el panorama hoy no es bueno. Sacrificamos en esa nueva ley, las 
empresas que hace muchos años que estamos en el ramo, que somos empresas con las cosas más o menos en orden, que paga sus impuestos, 
sacrificamos medidas en los carteles, sacrificamos superficie en el tema del papel, se sacrificaron muchas cosas en pos de algo que creíamos que 
iba a defender y a valorizar a la industria. La verdad que yo hoy tengo que decir, dos años después, que nos equivocamos.  

Nos equivocamos porque hoy estamos como antes o peor que antes, porque vivimos con la amenaza constante muy, que por un lado 
en algunos distrititos quieren que se cumpla, mientras siguen apareciendo ilegales en otros distritos donde no se están respetando 
zonas que siempre fueron sagradas, como distritos de preservación histórica, distritos de arquitectura especial, que siempre la 
cuidamos mucho desde el punto de vista, por lo menos yo, yo siempre fui de la opinión de que en los distritos comerciales, 
industriales, se podía hacer de todo pero en los distritos de preservación histórica, de arquitectura especial, ahí nada.  

Estamos parados, no sabemos bien lo que pasa en el gobierno. Hay una tibieza que asusta, una falta de decisión política clara y creo 
que sobre todo en estos días con las elecciones encima, - y de nuevo la política interviniendo en nuestro negocio - , nos pone en una 
situación que no sabemos si estamos con la ley vieja, con la nueva. Creemos que a Macri ya no le interesa el tema este de un 
discurso de una ciudad ordenada, y que de Macri para abajo hay desinterés, desidia y también hay corrupción.  
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Sergio: Con su experiencia de muchos años trabajando en este sector, podría hablar de porcentajes al respecto de los anuncios que no 
estarían adecuados para las leyes. Porcentaje, por ejemplo, los anuncios que hay en la 9 de julio que no se encuadran en las normas.   

Mónica Martins. La 9 de julio fue uno de los caballitos de batalla de esta gente, de este nuevo gobierno y la verdad que arrancamos mal, 
porque de la misma manera que yo no acepto y nunca voy a aceptar, que nosotros no somos ni Madrid, ni Barcelona ni Suiza. A mi por 
ejemplo, cuando escucho al jefe de gobierno por ejemplo, decir que quiere a la nueve de julio, - como nos cansamos de escucharlo- 
como la time square, a mi me dan ganas de decirle: a ver a ese señor que idea tiene de lo que es la torta publicitaria en Buenos Aires, los 
presupuestos que tienen los anunciantes en Argentina y de que estamos hablando. Eso desde el punto de vista económico y desde el 
punto de vista estético, a mi personalmente, el time square ya no me gusta. A mi personalmente, ya es una cosa que se me viene encima 
el time square. En un mismo edificio hay cuatro carteles. Y yo entiendo que pasan millones de personas pero también entiendo que se 
pagan millones de dólares por locaciones de un año, que se ponen pantallas de millones de dólares, porque los anunciantes lo pueden 
hacer. Entonces como digo yo no soy Europa, entonces no me quieras aplicar la legislación de Europa. Yo tengo mi identidad como 
ciudad de Buenos Aires, como ciudad latinoamericana, no me lo podes sacar, esa identidad.  

Querés aprolijar, aprolijemos, pero tampoco soy ni el time square. Y la verdad es que sigue equivocándose el gobierno con la 9 de 
Julio, sigue equivocándose. Porque salen con esta locura de que todos los carteles – así empezaron pero ya se dieron cuenta de que 
eso no va a funcionar- todos tienen que ser electrónicos y la verdad es que el mercado no da para toda esa cantidad de carteles 
electrónicos. Son muy pocos los anunciantes que pueden invertir en una posición todo el año en un cartel electrónico propio. Te 
estoy hablando de un Coca Cola, te estoy hablando de un Mercedes Benz y paremos de contar. A lo mejor hay otro, pero paremos de 
contar y lo que está demostrado es que poner una pantalla con distintos anunciantes, por lo menos acá, todavía no está en la 
maduración del anunciante. Hoy en el 2011 no está ni en el planer (del planificador) ni del anunciante.  

Al anunciante argentino no le gusta compartir el espacio y esto no es nuevo, no le gusta compartir.  Entonces el ayornamiento ese 
que pretende no se va a dar nunca y estamos peor que antes porque si vos me preguntas, la legislación anterior era más clara. Te 
decía en la 9 de Julio podes estar, lo que no podes estar es con una lona iluminada porque la 9 de Julio merece más y estábamos de 
acuerdo. Entonces teníamos que ponerles luces, si tenias plata para poner led, poné led. Hacer letras de cuerpo, cosas interesantes. Y 
hoy estamos - bueno vos saliste y sacaste las fotos- . Y que viste? Viste una pantalla de led con varios anunciantes que no son de 
primer nivel, desde el punto de vista tecnológico no es buena, otra que está a unos pocos metros que no tiene anunciantes pagos, la 
enorme preciosa que metió mucho plata tiene Coca Cola que metió mucha plata y se la hicieron meter mal porque está en un área de 
preservación histórica y ahí tanto Coca Cola como el gobierno se equivocaron. Se equivocaron los dos. Tapa ventanas, no puede 
tapar ventanas, está todo mal y sin embargo les dio el permiso.  

Entonces parece que tuvo que intervenir algún vecino de la ciudad, siendo y saltando un juez, compra este gobierno que es uno de 
los jueces que siempre le dan a Macri, a meter una medida y la verdad que es un papelón que estamos viviendo como ciudad, como 
país, porque vos no podes dar un permiso por 5 años, por más que te guste o no te guste, que esté permitido, que no esté permitido, 
no podes hacerle hacer semejante inversión y después apagar la pantalla. Eso es falta de reglas de juego claras, y una 
irresponsabilidad institucional y legislativa que yo no la he visto en todos mis años de actividad, no la he visto.  

Asique que creo que se equivoca con la 9 de julio, como se equivoca cuando vino con el proyecto restrictivo de ciudad limpia, como 
se equivoca cuando sigue sin tomar la decisión política de aplicar la nueva ley. Hoy estamos viviendo entre las aguas de una ley 
vieja, una ley nueva, al capricho del funcionario de turno, donde la aplico y donde no la aplico. Entonces hoy voy a esta zona pero 
no me importa que en aquella zona que no puede haber nada, sigan poniendo carteles, no me importa, ya iré por ahí. Y ya iré y 
siguen pasando los meses y siguen pasando los años.  

Entonces la verdad que es desanimante. Nosotros pensamos que fortalecíamos la industria con la nueva ley, que ayudábamos a la 
ciudad, que ayudábamos al espacio público, que nuestros dispositivos iban a valer más, que iban a valer más las companías con las 
cosas en orden y con las cosas bien y la verdad que nos equivocamos. Seguimos siendo escisión política y este año no va a haber 
rescisión político, con las elecciones por delante sabemos que no la va a haber. 

Sergio: Frente a este panorama, como tu dividirías los anunciantes argentinos y los anunciantes extranjeros.  

Mónica Martins. En función de presupuesto y con algunos países también en función de planificación. Por ejemplo, en un país como 
Chile o en un país como Uruguay que los conozco a los clientes y a los planificadores, sé que por ejemplo, desde el punto de vista 
de planificación no tienen problema en compartir el espacio con otros anunciantes, obviamente que no sean competencia pero con 
otros. Por ejemplo el triedro de Tres Caras, tres anunciantes, y acá si hay problema. Acá los poquitos triedros que hay los toma un 
mismo anunciante,  ese solo y le pide a la agencia que le haga 3 artes para ese mismo producto o a lo sumo 3 productos de ese 
mismo grupo empresario pero ni loco te lo comparte con otra empresa. Hay diferencia.  

Y yo te digo, estuve en noviembre por ultima vez en Nueva York, y yo no vi una sola pantalla compartida en Nova York, ninguna. Sin 
embargo esta diferencia existe, yo se que acá no quieren compartir, y lo he visto y lo he trabajado. En Chile se comparte sin problema, 
en Uruguay se comparte sin problema. Y después tenemos diferencias monstruosas de inversión publicitaria. No podemos, por mucho 
que yo ame esta ciudad y que me encante, pensar que en la 9 de Julio vamos a tener inversiones millonarias, del nivel de time square.  

Sergio: Cuál es el porcentaje de anunciantes extranjeros y anunciantes argentinos.  

Mónica Martins. La mayoría están en la 9 de Julio con presupuestos que vienen de afuera pero presupuestos limitados.  

Sergio: Pero de la torta publicitaria, cuanto seria? 

Mónica Martins. Esto tiene que ver con nuestra economía, nuestra economía desde la década del 90 , las empresas argentinas 
después del gobierno de Menem, nos guste o no, hoy mismo los chinos están cerrando negocios con los Bulneronis. La verdad es 
que a la economía argentina les quedan poca gente de capital nacional. Acá no existe esa cosa que existe en Brasil del nacionalismo, 
no existe en el empresariado argentino. Yo lo tengo a Brasil como mucho más nacionalista desde el punto de vista que al 
empresariado argentino.  

Sergio: Tiene algún porcentaje?  

Mónica: de lo que significan las empresas extranjeras en la economía argentina? Mirá yo el dato exacto no lo tengo pero si yo te lo 
tengo que decir en función de mi facturación, el 90% de mis anunciantes son empresas de origen en el extranjero.    
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Sergio: No encontré datos sobre la publicidad exterior de los años 60 a los 90 
en Buenos Aires ¿Es posible que me haga unas líneas comentándome cómo fue como La publicidad en ese período?  

Los 70 fueron prácticamente la “muerte” de la publicidad en general pero sobre todo de vía pública, porque durante el Gobierno 
Peronista de Cámpora, en 1973 y de la mano del ministro de economía Jose Gelbard se estableció (xa tratar de contener la inflación 
y enfrentar la crisis mundial del 73) rigurosos controles  para autorizar aumentos de precios, este sistema complicadísimo y en 
manos de la Secretaria de Comercio intervenía en todas las etapas de producción, comercialización y venta y disponía que los gastos 
de publicidad no podían ser incluídos en los costos de las empresas. Imaginate la contracción que hubo en materia de inversión 
publicitaria: puntualmente en publicidad en vía pública, esta disposición significó (por la importante estructura de costos fijos de la 
actividad), la quiebra de varias empresas pioneras de la actividad: las que sobrevivieron a esto lo hicieron a expensas de importantes 
aportes de capital de sus dueños que no querían desprenderse de sus posiciones publicitarias: la ciudad práctimente tenía todos sus 
dispositivos DISPONIBLES. 

En la década del 80 la industria tomó un impulso muy importante que se consolidaría en la década de los 90, nuevas tecnologías, 
producciones impactantes en Carteles espectaculares con producciones especiales realmente muy buenas (sobre todo, sobre los 
carteles de la Avda. 9 de Julio): francamente pararse frente al obelisco allá por el año 1998 era sentirse un poco en Las Vegas: los 
carteles luminosos impactantes en tamaño, juego de luces, producciones en 2 dimensiones enormes como el Avión de Austral, en 3 
dimensiones con teléfonos de fibra de vidrio, los primeros relojes de leds, etc. 

En esta época de altísimo crecimiento de la publicidad exterior se empieza a dar en el país el tema de la concentración, y empiezan distintas 
adquisiciones de las principales empresas de vía pública por parte de grupos extranjeros. En respuesta, las empresas más pequeñas que no 
entraban en esa concentración respondieron con un crecimiento importantísimo de su parque de carteles, todo ello amparado en la falta de 
ejercicio del “poder de policía” de las autoridades municipales, en síntesis la década de 1990 puede resumirse de la mano del Gobierno del 
peronista Carlos Grosso y de los intendentes posteriores como los principales responsables del alto grado de contaminación que envolvió a la 
Ciudad de Bs.As. (sencillamente la impresión que se tenía era que la Ciudad había sido tomada por asalto por parte de las diferentes 
empresas-muchas de ellas dentro de la normativa pero muchas también absolutamente fuera de la ley- 

Entrevista com Gustavo Brizuela 

Sérgio Rizo: Me gustaría que te presentaras, por favor.  

Gustavo Brizuela. Mi nombre es Gustavo Brizuela, pertenezco a una empresa de publicidad exterior,  llamada Atacama Sociedad 
Anónima de Publicidad y en estos momentos presido la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) que 
aglutina las principales empresas del mercado y tiene 67 años de existencia.  

Sérgio Rizo: ¿Cuántas empresas hacen parte de la APE? 

Gustavo Brizuela. En este momento hay 30 empresas asociadas, no son todas las que hay en el mercado pero desde la asociación 
hace 5 anos empezamos un esquema que queremos que tenga una similitud al SEPEX de São Paulo, en el cual las personas que 
ingresen a esta actividad estén enroladas en unas de las cámaras o asociaciones para que de esa manera cumplan con todos los 
requisitos y formalidades que tenemos todas las empresas del mercado.  

Sérgio Rizo: ¿Cómo caracterizas la publicidad argentina y específicamente la de Buenos Aires? 

Gustavo Brizuela. En Argentina tenemos determinadas plazas importantes en publicidad, Buenos Aires, Rosario, Mendoza y la 
ciudad de Córdoba son las principales plazas nuestras. Las características que hay en Buenos Aires son lógicas por la densidad 
demográfica que hay y tuvo varias etapas.  

La publicidad en la ciudad de Buenos Aires contó con una Ley u ordenanza, (no se como lo llaman ustedes) que en principio 
regulaba toda la actividad, que fue del año 1986. Se trató de modificar recién en el 2007, con lo cual son más de veinte y pico de 
años con una ley o una ordenanza totalmente fuera de cualquier realidad porque en esos años las grandes inversiones, cambiaron la 
fisonomía de muchos barrios, algunos se hicieron más comerciales y otros más residenciales por lo tanto, era imperioso un cambio 
de ley y de ordenanza para poder determinar una ciudad mucho más estética y con un mayor desarrollo de la publicidad.  

¿Que ocurrió? Nosotros venimos impulsando esto desde el año 2000 - 2003, pero se mesclan intereses como pasa en todos los países 
y en todas las grandes ciudades. Entonces nos encontramos con que en el año 2007 hubo una buena administración en la ciudad de 
Buenos Aires, asumió un partido político con una idea en este tema, muy tajante, que era convertir a la ciudad de Buenos Aires en 
un símil de la ciudad de San Pablo, o sea prohibir la publicidad exterior. Ese proceso comienza en el año 2007. Previamente 
alertadas todas las empresas, comenzamos a hacer los lobbys correspondientes con los distintos legisladores, para que vean como iba 
a ser afectada desde el punto de vista urbano, la ciudad de Buenos Aires, para que vean como iban a ser afectados los trabajadores 
que enrolamos dentro de nuestras empresas, y sobretodo que si bien en San Pablo fue una medida que en principio se tomó, nosotros 
analizamos toda la problemática de São Paulo para poder discutir en Buenos Aires esta idea que tenia el jefe de gobierno nuestro. 
Hicimos viajar a gente a San Pablo para que nos trajeran las ideas de que pasó con los comercios, que pasó con la señalización de un 
comercio, que pasó con las ventas de ese comercio, que pasó con la seguridad, por la falta de iluminación de determinados lugares. 
Hicimos analizar una serie de contextos para que nos aporte a nosotros determinados argumentos y que Buenos Aires no sea una 
ciudad oscura, una ciudad sin vida, una ciudad gris.  

Lo que sí los empresarios reconocimos que como la ley que nos venia regulando era una ley antigua que no tenía ninguna tecnología 
incorporada, reconocimos que había un desorden en la vía publica y que era necesario que nos ordenemos. Hicimos una autocritica 
hacia adentro de nuestra asociación, y era realmente coincidente en todas las empresas que había que ordenar el parque publicitario 
(como lo llamamos nosotros) porque había sobre oferta de elementos, no estaban colocados de una manera estética y nosotros 
considerábamos que achicando la cantidad de oferta y ofreciendo elementos más estéticos íbamos también a poder mejorar los 
precios, cosas que no se podía realizar como es la inflación en este país que nos castiga un poco más que a ustedes. 

Ahí comienza un proceso en el cual el gobierno de la ciudad, específicamente endurece su postura y no quiere que haya publicidad 
exterior. Eso fue en el año 2007. Pero nosotros trabajando con los legisladores, que aquí la legislatura es de donde emana la ley, 
empezamos a trabajar no solo técnicamente (con respecto a estética, superficie, belleza, altura, posición de cada uno de los 
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anuncios) sino que empezamos a trabajar desde el punto de vista urbano de la ciudad. O sea nadie se imagina, ningún comerciante ni 
ningún ciudadano de Buenos Aires se imagina una Avenida Corrientes sin carteles o la noche de Buenos Aires sin carteles.  

Entonces comenzamos a trabajar técnicamente en aportarle a los legisladores de que manera las empresas podíamos colaborar, no 
perdiendo nuestra capacidad comercial pero si aportando más estética en nuestro anuncios y que el paisaje urbano de cada barrio se 
vea de otra manera.  

Así comenzamos a trabajar hasta que se aprobó la nueva ley de publicidad exterior, la ley número 2936. Todos los empresarios 
supimos que íbamos a tener que hacer erogaciones importantes en los primeros dos años, para corregir posiciones en su superficie, 
para reubicar pero sabíamos que terminada esa readaptación íbamos a lograr el objetivo que te comenté al principio que era tener: 
menos oferta, más estética en los anuncios y por ende eso llevaba a poder incrementar las tarifas.  

En esa ley, más allá de trabajar sobre esa estética de lo que estaba colocado, también trabajamos el incorporar nuevas tecnologías. 
Así fue como uno de los elementos incorporados y que acá siempre estuvo prohibido fue el sistema de iluminación led. Fue así 
como las empresas pudimos, fuimos visionarias. Tenemos un gran inconveniente que no lo tiene el mercado brasilero. Mi empresa 
invirtió en led y fue la primera empresa que invirtió en led en la vía pública en Buenos Aires pero no tenemos un mercado que 
pague ese elemento, es muy difícil, es una inversión muy importante para nuestro mercado. Después también chocamos con otra 
serie de inconveniente que no deja de ser un nuevo formato, no deja de ser un nuevo trabajo para las agencias que tienen que crear 
porque la pantalla de led no es lo mismo que la televisión que tiene sonido. En esa imagen de vía publica tienen que expresar con 
una imagen o una frase todo el contenido y lo que quieren de su producto o de su marca. Entonces fue un trabajo de educación que 
tuvimos que hacer para poder introducir ese producto entro de lo que es la parte comercial.  

Dentro de lo que es la ley lo hemos trabajado con gente de educación vial, gente que educa al pueblo con respecto a todo lo que es las 
señales viales, el respeto del peatón, el respeto del conductor, entonces incorporamos dentro de la ley de publicidad exterior artículos de 
la ley de tránsito para todas las rutas nacionales. Entonces tema que acá al haber quedado la ley anterior tan antigua, no se tenían 
regulados, se regularon con ciertas limitaciones entonces ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires hoy está desregulado. O se puede 
poner, o no se puede poner un cartel. Si se puede poner, tenés que ponerlo con una determinada altura, con una determinada superficie y 
con una determinada iluminación. En los lugares donde la ley te permite instalar un cartel, tenés una serie de requisitos y características 
que tiene que tener ese cartel que deben ser adaptadas a la zona o al barrio del que estamos hablando. Todo eso está incorporado en la 
ley, o sea, es un manual perfectible obviamente pero fue muy trabajado desde la Asociación.  

Hoy nos encontramos, después de un año y medio de vigencia de la ley, con el grave problema, que si bien el gobierno de la ciudad quiere 
hacer muchas cosas, no tiene la logística necesaria o los fondos necesarios para poder ordenar esta ciudad en dos años. Entonces, que 
ocurre?. Toman determinadas zonas y ordenan determinadas avenidas, determinados lugares, pero no la ciudad.  Nosotros desde la 
asociación, estamos - desde que la ley se promulgó, entró en vigencia para nosotros - impulsando mínimamente a nuestros socios en que 
tengan la responsabilidad de no comprometer al resto de la comunidad de APE, en poner carteles en lugares donde no se permita, o en tratar 
de regular, tratar de adaptar los carteles a la nueva norma.  

Entonces, o sea, es un mix que nos está dando resultado. Por otro lado, como beneficio, nos encontramos con que el gobierno ve que 
nosotros estamos colaborando con la gestión. APE, se pone firme en un sistema de regulación de la siguiente manera: hay una 
coincidencia entre todos los empresarios en profesionalizar esta actividad, regularla e formalizarla y quien ingrese - como te dije 
antes- tenga las mismas obligaciones que tenemos todos los empresarios.  

Para eso en el 2007 (antes que este gobierno asuma) presentamos un proyecto de Ley en la ciudad de Buenos Aires para que todas 
las empresas estén matriculadas. Una matricula que significa, -como vos me lo comentaste anteriormente- que esté afiliada al 
Registro Público del Comercio, que tenga sus impuestos anotados, que tenga un lugar físico. Una serie de beneficios y sanciones en 
el caso que no cumplan con las disposiciones que a vos te autorizan a poner determinados carteles.  

Esa ley nosotros logramos aprobarla en el 2007. O sea que esta gestión cuando viene con la idea de sacar todos los carteles ya tenia 
una herramienta que era saber que empresas estábamos en este mercado y que si esa herramienta no la aplicaba, era un problema de 
la gestión, no era un problema de los privados. Luego se dio la ley, en donde para nosotros fue beneficiosa, yo sigo considerando 
que fue beneficiosa. Cuando estemos en un 75 – 80 % avanzado todas las modificaciones, yo soy una de las personas mas optimista 
que digo que es beneficiosa. Sumado a un control de impuestos muy agresivos que se están llevando adelante en los años 2010 y 
2011, es como que el núcleo se ha cerrado para que todos estemos formalizados. Todavía quedan algunos cabos que hay que ordenar 
como puede pasar en cualquier ciudad, pero acá yo creo que en de un año estamos todos adentro del corral -como decimos nosotros-
. El que hace las cosas mal va a estar identificado y el que hace las cosas bien, también.  

Sérgio Rizo: ¿Tu piensas que en un año ya habrá muchas mejorías? 

Gustavo Brizuela. Habrá un mejor parque, con nuevas tecnologías y que se pueda cobrar mejor, porque nosotros buscamos la 
rentabilidad, o sea en una inversión buscamos la rentabilidad. Cuando nosotros en la ley proponemos incorporar nuevas tecnologías, 
primero para embellecer Buenos Aires, segundo, nosotros tenemos el objetivo de ganar dinero pero la inversión vos sabes que tiene 
que estar siempre relacionada a cuando la puedas recuperar. Con algo desprolijo vos podes o no recuperarla. Con algo prolijo y 
formalizado, es como planificar, seguro que la vas a recuperar y vas a estar contento en invertir. A mi me pone muy bien que me 
digan: “tu pantalla está en el obelisco, “la postal de Buenos Aires es la pantalla de Atacama”, me comprendes? Sin embargo no 
tuve el beneficio de la inversión que hice todavía, sí como imagen, no en la rentabilidad. Como imagen, obviamente, fue la primer 
empresa que hizo esto, que la trajo, todo bárbaro, pero en lo rentable todavía no puedo festejar.  

Sérgio Rizo. Tu hablaste del obelisco y me interesa mucho. Yo pretendo mapear los anuncios para hacer un mapa. Entonces 
¿tu me podrías dar un calculo informal acerca de cuantos anuncios estarían regulares por la nueva ley y cuantos no?. Puede 
ser un porcentual.  

Gustavo Brizuela. ¿Un porcentual? En la 9 de julio hay un 40% fuera de la norma.  

Sérgio Rizo. Tienes la cuestión del mercado, de los anunciantes. ¿Cómo tu diferencias un anunciante extranjero y un 
anunciante argentino?. Porcentaje de inversión. 

Gustavo Brizuela. Lo que pasa es que son distintos presupuestos Sergio. Las cuentas de los extranjeros las maneja Centrales de 
Medios. Entonces son distintos presupuestos y vos sabes –porque estuviste con otros colegas- que nosotros tenemos formatos 
diferentes. Entonces yo por ejemplo, en Atacama tengo pantallas de led, tengo carteles expectaculares, tengo medianeras (los 
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murales) y también tengo papeles. Entonces yo voy con un abanico de propuestas, pero obviamente empresas extranjeras hay un 70 
– 30. Las telefónicas, porque los que mas consumen son telefónica, el gobierno nacional hace 2 años fue uno de los que más 
consumió, pero las telefónicas, las gaseosos, todo eso son las empresas que más están en el mercado.  

Sérgio Rizo. Y como tu eres el presidente de la APE, ¿podrías dar también un número acerca de la cantidad de empleados 
que el sector representa?  

Gustavo Brizuela. 12 mil empleados. Nuestro sindicado es el Sindicato Único de la Publicidad que no solo trata empleados de la vía 
publica sino también que trata también las consultoras de medición.  

Sérgio Rizo. Cuanto tu hayas que se factura en la capital en relación a las otras ciudades? Proporción.  

Del 75 al 80 % se factura en la ciudad de Buenos Aires. El resto en las ciudades que te dije: Mendoza, Córdoba, Rosario.  

Sérgio Rizo. Y para finalizar, ¿me podrías contar un poquito sobre la historia de la APE?  

Gustavo: Si, si, a APE surgió de un grupo de empresarios en 1942 que se reunieron para generar la defensa del sector. Con el transcurso 
de los años, obviamente, vos ves con la dinámica que tiene este sector, han tenido que pasar por infinidad de cambios. Pero los 
dirigentes que hubo en cada oportunidad en la asociación siempre se preocuparon por colaborar con la gestión que esté de turno, porque 
vos sabes como somos los países sudamericanos. Nosotros tuvimos una competencia muy, muy complicada con el mobiliario urbano, o 
sea el mobiliario urbano siempre era potestad de un jefe de gobierno si se lo daba A, B o C y no fue ajeno en esta ultima parte también 
porque empresas que participaron asociadas a APE fueron postergadas, o sea, generalmente los gobiernos de sudamericanos se encargan 
de hacer las cosas desprolijas, cuando se pueden hacer bien y Buenos Aires no es una ciudad ajena a eso.  

El avance de esta asociación siempre fue nuclear y defender el interés común de las empresas que participamos. Y esa metodología, 
como también tratamos paritarias, como el salario de lo trabajadores con el sindicato. También peleamos tarifarios en todas las 
jurisdicciones, no es solo en Buenos Aires por más que sea el 70 % de la facturación, pero en todas las jurisdicciones de la Provincia de 
Buenos Aires puede haber aumentos desmedidas o prohibiciones desmedidas, y nosotros estamos defendiendo siempre a los asociados.  

APE es una institución que cumple 67 años el 21 de septiembre de este ano, entonces yo tengo la responsabilidad – y vos has tenido 
la oportunidad de conocer colegas con más experiencia que yo en el mercado, de más años que yo en el mercado- y hoy me dieron la 
oportunidad de dirigir algo que para mi es un sueño. Muchas veces uno tiene la fuerza de ir a discutir, pero siempre consultando el 
aplomo de los que ya estuvieron en mi lugar, o los que ya conocen este tema, porque viste que por lo general los problemas son 
recurrentes. Hay problemas que se solucionan con más aplomo que otros y que quizás, una camada joven de dirigentes podemos 
equivocarnos. Entonces la verdad que yo estoy muy contento y aprendo mucho en esos lugares, de mis colegas. Porque si bien yo 
tengo una responsabilidad de 50 empleados en una empresa, junto con mi socio, obviamente, ellos también tienen sus 
responsabilidades y ahí como dueños nos sentamos a discutir determinados temas con los que aprendes. A veces tenemos visiones 
equivocadas, diferentes y a veces visiones equivocadas. Pero la APE el progreso que tuvo –se trató mil veces de perjudicarla 
políticamente, de dividirla – pero por suerte somos una asociación muy unida con aportes de empresarios de muchos años en esto.  

Sérgio Rizo. Yo pregunté sobre los anunciantes extranjeros y de los argentinos, pero quería saber acerca de las empresas 
extranjeras y las empresas argentinas, ¿cuál es su impresión, opinión al respecto de las empresas que están aquí? 

Gustavo Brizuela. Para mi son todos iguales porque el dinero es igual en todos lados. Yo veo que lo que pasa es que a veces hay 
mucha complejidad en la comunicación, a veces veo que las empresas extranjeras con su creatividad no siempre pueden llegar a un 
público como el argentino, siempre hablando de la publicidad exterior, técnicamente te lo hablo. 

Sérgio Rizo. Cual es su impresión acerca de las empresas de medios del exterior aquí en Argentina?   

Gustavo Brizuela. Ahora te entendí, empresas francesas como hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gran desventaja con 
empresas que vienen de cualquier otro lugar, llámese Brasil, llámese España o Francia, Inglaterra o Estados Unidos, que ellos no 
solo vienen con otro caudal económico sino también que vienen con créditos a una tasa que nosotros ni siquiera acá podemos 
conseguir, entonces pueden tener una posibilidad de desarrollo mucho mayor.  

Dentro de APE tratamos de que eso no nos ocurra por eso queremos tener normas claras y una competencia realmente expuesta pero 
una competencia frontal porque acá hay muchas empresas que vinieron a tomar el mercado y no lo han podido hacer porque gracias 
a que nosotros, como pasa siempre en una familia, una familia cuando está bien constituida, vos tenés un problema, la familia se une 
y no entras ni loco. Acá nos pasa lo mismo, cuando nos han querido venir empresas como Decaux, como Cemusa, empresas de otros 
lugares que sabemos con que idea venían, ahí nos abroquelamos y nos hacemos fuertes, es como una familia. Mi concepto es que 
siempre estamos alertas a eso.  

Sérgio Rizo. Sí, es un asunto muy importante.  

Gustavo Brizuela. Por supuesto, siempre lo consideramos.  

Sergio: No encontré datos sobre la publicidad exterior de los años 60 a los 90 
en Buenos Aires ¿Es posible que me haga unas líneas comentándome cómo fue como La publicidad en ese período?  

Con la aparición de la lona vinílica, esas producciones fueron desapareciendo.  En Argentina la primera maquina de impresión de 
lona vinílica en grandes formatos, fue en el año 1993, aproximadamente. 

Que te quiero significar con esto, la producción de anuncios, como es el caso de los paquetes de cigarrillos, o automotrices, dejaban una 
ganancia extra a lo que las empresas cobrábamos por la exhibición, y a su vez, no había tanta cantidad de carteles de grandes formatos 
que pudieran ofrecer. También es importante remarcar, que al rotar mas los carteles, ya que la lona vinílica agiliza el cambio de motivo, 
también cambio el sistema de comercialización de nuestro Sector, pasando de ser la vía publica de posicionamiento, a ser una vía 
publica territorial, que significa,  que cuanto más territorio tengas cubierto con el mensaje, es más efectiva. 

Anterior al año 1990 los carteles en vía publica se exhibían en un mismo lugar durante cinco años promedio como mínimo, 
cambiaban quizás el motivo, pero siempre la misma marca.  Esta situación, ahora solo sucede en carteles que son iconos, por 
ejemplo en la zona del Obelisco (Bs. As.) hay un cartel de la automotriz Mercedes Benz, que esta hace más de 20 años. 

Sérgio Rizo. Gracias, era lo que precisaba. 
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ANEXO 9: Mosaico fotográfico dos painéis publicitários da 
Av. 9 de Julio em Buenos Aires 
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ANEXO 10 - Tipologias de Mídia Exterior na Argentina 

(Asociacíon Argentina de Publicidad Exterior – APE) 

Carteles 

 

“Pantalla Leds” Painel de Led: 

Painel eletrônico com exibição de propaganda em tela especial para ser 
visivel a longa distância. O termo é confundido com Pantalla digital. É 
comum chamar esse tipo de painel de “Pantalla electrónica” 

 

“Afiches dobles” Cartaz duplo* 

Medidas: 1,10m x 1m48m 

Material: Papel 

Circuitos: 300 cartazes por 3 ou 7 dias de exibição 

 

 

“Sextuples” Sextuplos* 

Material: Papel 

Circuitos: 60 cartazes por 14 ou 28 dias de exibição 

Permite iluminação frontal 

 

Gigantografias 

Medidas: 7 x 3,15m 

Impressão em papel ou lona vinílica 

Circuitos de 30 locais  

Dispositivo: “15 paños de afiches” – 15 folhas de cartaz 

Permite iluminação com holofotes de 400W 

 

30 Paños 

Medidas: 7 x 7m 

Impressão em papel ou lona vinílica 

Circuitos de 30 locais em períodos de 15 dias 

Dispositivo: “30 paños de afiches” – 30 folhas de cartaz 

Permite iluminação 

 

Medianeras 

Até 120m² 

Material: Pintura com esmalte sintético ou impressão de alta resolução 
em lona vinílica 

Equivalente a empena cega no Brasil 
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Backlight 

Tipologia definida pela tecnologia de iluminação interna 
(“transiluminados”) com medidas determinadas pelos padrões de outras 
tipologias 

 

Totems y triedros 

Medidas variadas 

Impressão em tela vinílica 

Geralmente distribuidos em locais estratégicos das vias de acesso à 
cidade 

Triedros 

Painel que permite visualizar tres imagens, sendo uma por vez em 
mesmo painel através de elemento eletromecânico que permite a 
rotação de lâminas triangulares. 

 

Columnas 

Painéis de 100 a 170m² com vão livre de 15 a 25m 

Comercialização em períodos de 12 a 24 meses 

Possui iluminação 

 

Espectaculares 

Painéis com medidas superiores a 80m² 

Impressão em esmalte sintético ou impressão em lona vinílica 

Comercialização em períodos de 12 a 24 meses 

Possui iluminação frontal ou interna (back-light) e aunda existem 
alguns que possuem neon, jogos de luzes e efeitos de iluminação. 

 

Puntos de ventas 

Suportes publicitários em pontos de venda 

 

Rutas 

Painéis com medidas dentre 30 e 400m² 

Impressão em esmalte sintético ou impressão em lona vinílica 

Comercialização em períodos de 1 a 24 meses 

Podem ser iluminados em função da região em que se encontram 
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Carteleras en Obras 

Cartazes simples ou iluminados instalados na frente das obras de 
construção, dentro do alinhamento oficial. Contemplam anúncios 
referentes a materiais, equipamentos ou serviços relacionados ao 
imóvel. 

 

Pantallas Digitales 

Painéis de alta definição para visualização a curta distância. 

 

Mobiliario Urbano 

 

Refugios 

Equivalente ao abrigo de ônibus brasileiro. 

Espaço publicitário mede 1,10 x 1,55m 

Padrão comercial em material de alto impacto ou papel. 

 

Carapantallas 

Medidas: 1,10 x 1,48m 

Circuito padrão de 2000 por 3 dias de exibição 

 

Transiluminados 

Também conhecidos como “chupetes” 

Medidas: 1,10 x 1,48m 

Painéis com iluminação interna (backlight) 

 

Mobiliario Urbano de Gran Formato 

Equipamento incorporado ao mobiliário urbano das cidades que possui 
medidas maiores às tradicionais. 
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Medios de transporte 

 

Omnibus 

Anúncios colados nas laterais, traseira ou em todo veículo. No Brasil 
quando ocupa todo veículo denomina-se comercialmente 
“envelopamento”. 

 

Subtes (Metrô) 

Dispositivos localizados nas plataformas, paredes das estações nas 
laterais dos vagões ou na parte interna dos mesmos 

 

Trenes (Trens) 

Similar aos Subtes 

 

Circuitos de soportes tradicionales 

 

Painel em formato “extra-grande” com iluminação 24 horas 

 

Fonte: Informações disponíveis em: http://ape.org.ar. Acesso em Janeiro/2012. 

*Painéis no formato sextuple ou doble quando ocupam o tapume das obras e oferecem 

veiculação publicitária também são denominados “carteles de obras” (Nota do Autor). 
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ANEXO 11 – MOBILIÁRIO URBANO – CONTRATOS NO 

EXTERIOR  

 

Disponível em:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/audienciapubli

carelogioseabrigos.pdf  Acesso em 22/02/2012. 
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